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N:o 1

Melodi: Gubben Noach var

Gubben Hagel, gubben Hagel

Ar en hedersman. :||:

Punsch båd' varm och kaller,

Kronor af kristaller

Han i taket, han i taket

För oss sätta kan.

Gubben Hagel, gubben Hagel

Har båd' vin och mat, :||:

Hollandssill och soppa,

Och hans vin, hvar droppa

Gör en krympling, gör en krympling

Till en rask soldat.

Gubben Hagel, gubben Hagel

Sköna stekar har, :||:

Rosenröda gäster

Från båd' norr och väster,

Mycket dricka, mycket dricka.

Flickor par om par.

Gubbar raska, gubbar raska,

Drickom, hej god tår! :||:

Lät buteljen tala,

Se'n vi i en dvala

Glömma tiden, glömma tiden,

Bister, sur och svår.



Gubben Bacchus, gubben Bacchus,

På Lor'ntzberg ej klen, :||:

Har contant i pungen,

Gör en stat som kungen,

At vi dricka, at vi dricka

Lustigt märg i ben.

[Avskr 1767]
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N:o2

Melodi: Du har mitt hjerta skönsta

Farväl aptit med brännvinssupen,

Min mage vill ha mycket vått.

Just sjelfva tungan är den slupen

Där Bacchus har sitt säte fått.

Så gubbar ro och ro, lät gå.

Lät Bacchus resa, rätt si så.

[Avskr. 1767]



N:o3

Skål du Raton, :||:

Skål ett hjerta som är lustigt och gladt!

Skål du Raton, :||:

Vin är lifvets bästa skatt.

Tack min Thirsis, :||:

Skål ett hjerta som är lustigt och fritt!

Tack min Thirsis, :||:

Tvy ett sådant aquavit!

Finkeljockum :||:

Ar det bara som du häller uti.

Finkeljockum :||:

Tvy ett sådant fyllerie!

[Avskr. 1768-72. 1766?]



N:o4

Menuett

Glada dagar

Mig behagar,

Glans och ära gör mig glad.

Jag kan tycka

Lif och lycka

Vänds med vädret likt ett blad.

Det gör ingen sak,

Hvar en har sin smak,

Hvar en vet sin sällhets grad.

Trio Först i ro

Så vill jag bo,

Det kan ingen klandra;

Se'n på marmor vandra.

Speglars ljus

Uti mitt hus.

Soffor och fåtöljer.

Mig en svärm som följer.

Präktigt bord som prålar

Och en vällust målar

För min syn och lifsbegär.

Men dock, alt förgängligt är.



Himmel unna

Mig at kunna

Lefva sjutti år och fler.

Lät mig modig,

Frisk och frodig

Slå min död i stoftet ner.

Lät mig lefva få

Och på rosor gå.

Verlden många nöjen ger.

Trio Se min fröjd,

Jag är förnöjd.

Bland de skönas skara

Vill jag gerna vara.

När jag fått

En gång den lott

Som en brudsäng delar,

Mig ej mera felar.

Skönt på svandun sofva.

Lyckan alt må lofva.

Hon mig ej omaka lär,

Men ack, alt förgängligt är.

[Avskr. 1767]



N:o 5

Jag må bedyra

Ett hushåll styra :

1

1

:

Är förtret.

Liksom en qviga

En dålig piga :

1

1

:

Går i bet.

Lif och tankar ligga döda

Rop och sorl och larm och möda
Larm och möda :||:

Och förtret.

Skall hönsen ropas,

Skall golfvet sopas :

1

1

:

Blir allarm.

Skall katten mättas,

Skall grytan tvättas :||:

Väckes harm.

Slocknar blott en svafVelsticka

Börjar kjorteln redan vicka

Redan vicka :

1

1

:

Med allarm.

Tack för caprisen!

Tänd eld i spisen: :||:

Nytt allarm.

Blås under pannan!

Nå gu' förbannan, :||:

Kors så varm.



Ängslig natten är och dagen,

Hufvudvärk och ondt i magen,

Ondt i magen :||:

Med allarm.

Jag med min visa

Vill ödet prisa :

1

1

:

Alla dar.

Som så bedrifvit,

Mig byxor gifvit

Som en karl.

Håll, jag vill mig dock besinna:

Cloris, hon är min värdinna

Min värdinna :||:

Alla dar.

[Urspr, avskr. ca 1768]



N:o6

Bjud i dansen flickan opp,

Vive la compagnia!

Sväng en puckelryggig kropp,

Vive la compagnia!

Vive la vive la vive la va :||:

Vive la compagnia!

Buga dig Hans Casper, bon

Vive la compagnia!

Wie ein deutscher Morpion,

Vive la compagnia! etc.

Sätt din hatt i fyra hörn,

Vive la compagnia!

Dansa som en åldrig björn,

Vive la compagnia! etc.

Lägg din hand på ryggen, nej,

Vive la compagnia!

Tag dig bak och ropa Hej!

Vive la compagnia! etc.

Fickor, flaskor dans och stryk,

Vive la compagnia!

Svetten utur pannan ryk,

Vive la compagnia! etc.



Lät oss taga dagen lätt,

Vive la compagnia!

Hvar en sjunga glad och mätt

Vive la compagnia!

Vive la vive la vive la va :

1

1

:

Vive la compagnia!

[Urspr. avskr. 1768]



N:o7

Stolta verld, din glans och våda,

När jag rätt besinna får

Lönar du ej mödan skåda

Knapt mitt första födsloår.

Harm,

Larm,

List och ränker,

Ståt,

Gråt

Ögat sorgligt skänker.

Derför till flaskan frimodig jag går.

Ljufva saft som hjertat föder.

Lät mig varsamt älska dig.

Bacchi vingård, ftill af bröder.

För mitt öga visar sig.

Tong

Jong,

Bort all fara!

Bon,

Bon,

Jag vill lustig vara.

Kära bröder, kom följen min stig.

[Urspr. avskr ca 1768]



N:o 8

Aldrig vet jag bättre ro på dagen

An när säjarn står på tolf,

Och när middagstumlarn i magen

Dansar på sitt våta golf,

Och när blodet blandas så där

At röda blommor pannan hon bär.

Just denna timman :||:

Uppå dagen är mig kär.

Aldrig vet jag sämre ro på dagen

An Gråmunkeholm kan ge

Sedan klockan två är slagen,

Stackelberg hans skorsten se.

Se hans kockar springa med ras.

Kyparn med Syracusa och glas.

Just denna timman :||:

Vill jag in uti calas.

[Urspr. avskr. 1:^68]
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N:o9

Om jag vor' Neptuni son och hade beckad tröja,

Böxor af buldan med flott och snöhvit ullperuk,

Då skuir jag när stormen tjöt de våta fälten plöja,

Söka Bacchi rike upp och visa fram min buk.

Var välkommen strax mitt barn. Mitt barn, vill du väl supa?

Så skull Bacchus svara mig. Fall

Ibland tunnor vilse gå och jollra med buteljer,

Det vor en oskyldig ro, ack ack, ett paradis!

Och mig tycks i andanom jag redan står och sväljer

Syracusa, Frontignac, Bourgogne och Portugis,

Dubbelt öl och enkelt öl och bränvin, mjöd och bonde.

Kära Bacchus, svara mej. Fall

[Urspr. avskr. ca 1768]



N:o 10

Res dig upp, min sorgsna anda,

Samla styrka, kraft och lif.

Glöm nu bort at suckar blanda

Till ett qualsamt tidsfördrif.

Himlen gifvet:

Menskolifvet

Mycken oro, liten fröjd.

När min tanka går at söka,

Kommer hon strax sorgsen hem.

Tomma skuggor kring den spöka,

Jag då ryser i hvar lem.

Sist beklagar

Mina dagar,

At jag aldrig lefver nöjd.

Ungdomsblomstren så afblekna

Midt uti sin skönsta vår,

Uti matta färger teckna

Sin förvandling år från år,

Undertryckas,

Böjs och ryckas.

Men jag suckar till min höjd.

[Urspr. avskr ca 1768]



N:o 11

Finge jag en tron blott sira,

Hålla i min hand en spira,

Och mitt hufvud kunghg krona bar;

Då skuir jag min födsel fira,

Kalla mig en lycklig karl.

Ur canonen

Skulle blixtra se'n,

Omkring tronen

Mina embetsmän.

Tyskar och tartarer,

Tätt som små akarer,

Skulle krypa kring min borg. :||:

Hvar fins den som mig förtörnar?

I mitt vapen lejon, örnar.

Och uti mitt hjerta eld och mod;

Unga jungfrur, gamla björnar

Skulle elda upp mitt blod.

Rundt kring planen

Manskap i gevär,

På altanen

Sång och flöjtraver,

Pukor och trompeter,

Tusen lustbarheter,

Robe-de-courar i min borg. :||:



Min RiksCanzler skulle bära

Bacchi stjerna till min ära;

RiksMarskalken ha en stor peruk.

Och min prest af Maomeds lära,

Skuir stå klädd i gyllenduk,

Med moustascher

Och en stor turban,

Med plumager

Och med Alkoran,

Skuir han stå vid tronen,

Och för den personen

Skuir alt tystna i min borg. :||:

Men Rikskocken skulle draga

Purpurbälte kring sin maga,

Riks-köksknifven med ett perleskaft,

Med guldtofsar och en kraga

Och en flöjel utaf taft.

Men Riksskänken

Skulle bli min bror,

Tron och bänken

Blifva lika stor.

Dricka och förtära

Skuir bli rikets ära.

Alltför lycklig kungaborg! :||:

[Urspr. avskr. ca 1



21

N:o 12

Fordom i Calabrien

Blef en vän

Till en måltid buden. Fine

År och dag förrn måltidstimman klämta,

Fick man värdens bud sin middag hämta. Da Capo

Nu var ett gammalt vis,

En Capris

Ibland de sybarer. Fine

Man kund för den skönsta rätt at laga

Privilegium exclusivum taga. Da Capo

[Urspr. avskr. ca 1768]



N:o 13

Konung Saul, konung Saul

Var en misanthrop, :||:

Mjeltsjuk, rädd och slagen,

Glömde vänskaps lagen.

Ingen sådan, ingen sådan

I vår glada hop.

Tro mig, David, tro mig, David

Visste bättre, han; :||:

Rasa, kurtisera,

Hvarje qväll soupera.

Såleds gjorde, såleds gjorde

Jonathan och han.

Fastän pojke, fastän pojke

Var han hjelte re'n. :||:

Goliath den krabaten

Slog den lilla saten,

Så han tumla, så han tumla

Bara med en sten.

Sonen Salomo, sonen Salomo,

Lät oss vörda den. :||:

Först han här på jorden

Stiftat murar-orden,

Då han tänkte, då han tänkte

Som en menskovän
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För sin lära, för sin lära

Bör han äga pris. :||:

Supa, lustig vara,

Låta sorgen fara:

Kära Broder, kära Broder,

Det är vara vis.

Konung Salomo, Konung Salomo

Fick en kär visit. :||:

Långt bort kom det rönet.

Han var vis för könet.

Derför reste, därför reste

Saba drottning dit.

Aldrig sad hon, aldrig sad hon

Herre nä var still! :

1

1

:

Som i våra dagar.

Nej - Hvad Er behagar

Kära Herre, kära Herre,

Jag rätt gärna vill

[Urspr. avskr. ca 1768]



N:o 14

Timp. Hör pukorna!

Timp. I fält vi dra.

Venus sig väpnar,

Bacchus ej häpnar,

Båda sitt manskap för' i fält.

Timp. Slå upp våra tält.

Timp. Sväng bataljon,

Timp. Marsch glaspluton,

Hurra kamrater,

Friska krabater!

Lät oss nu rusta uti fält!

Timp. Slå upp våra tält.

Timp. Du skönhet här,

Timp. Lägg ner gevär.

Ögon med lansar,

Hjertan med pansar

Fruktar Bacchus ej i fält.

Timp. Slå upp våra tält.

Timp. Slå pukorna!

Timp. I fält vi dra.

Krogar vi plundra,

Pukorna dundra,

Lät oss rusta uti fält.

Timp. Slå upp våra tält.
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Timp. Med röd kokard,

Timp. Med hillebard

Bacchus marscherar.

Han kommenderar,

Lustigt sitt manskap uti fält.

Timp. Slå upp våra tält.

[Urspr. avskr. ca 1768]



N:o 15

Melodi: Gammal gubbe helt allena

Sorgsna folk! Er frihetstimma

Med Guds hjelp sin gryning får.

Fosterbrodren vilse går

Uti nattens dimma.

Du har darrat för hans slag,

Suckat vid hans yra.

An ser du dag, :||:

Himlen alt må styra.

Prisa du de dyra vänner

Som ha fäktat för ditt lif,

Och uti ditt hjerta skrif

Trenne stora männer.

Axel, Albrecht, Eric, märk!

Svenska bröst Er vörda.

Ja, Edra verk :||:

Varit hj ekars börda

Trenne hjekars lof vi sjungit

Folkets vänner, kungens män
Och den fjerde lefs^er än

Hur har afvimd stungit?

Lefve Baron Hermanson

Klinga fosterbröder

För hans person :||:

Hjertat vördnad föder.
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Stockholms Riksdagsmän

Melodi: Säg mig Damon &c.

Svenske män, hvad oro vankar

Uti våra fäders bygd?

Köpta lif och sålda tankar,

Bara träldom, bara blygd.

Vänner utaf fosterbygden.

Gud och kungen i er själ;

Styrk ert mod och frälsa dygden,

Med Guds hjelp går alt då väl. :||:

Skeppet nu i stormen svallar.

Det på klippor blifvit fört.

Folket på sin räddning kallar.

Ovän sedt, men inte hördt.

Hoppets sol i nya strålar

Vänte vi nu snart igen,

Men vi dricka Edra skålar.

Skål I värda riksdagsmän! :||:

[28 mars 1769]



N:o 16

Poeten.

Melodi: Mor min hade

Lustigt är ibland poeter

När de mat och flaskor få

Och en värd bra tjock och feter

Som dem vill tillhanda gå,

Då bli de först poeter

Och anacreonter små. :

1

1

:

Lustigt deras blod ju rinner,

Hungern tar poeten an.

Mer han hungrar, mer han brinner

Och sin måltid måla kan.

Lustigt ju blodet rinner

I en så förryckter man. :||:

Sällan plär han tungan leda

Som ett annat menskjobarn.

Långa ord och stundom sneda

Hjernan virflar som en quarn.

Jämt vill han timgan leda

I ett obegripligt garn. :||:
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Får han leka med de sköna

Uppå Pindi berg ibland

Blir han fånig som en höna,

Går en usling i sitt land.

Leker han med de sköna

Ger han ej sin tro och hand. :

1

1

:

Han predikar sedoläran

Inom ett socratiskt sken.

Med sitt glas, "Jag har den äran",

Mister han båd arm och ben,

Mumlar om sedoläran,

Grumlar bouteillen ren. :||:

Han är rädd och han är dristig,

Han är galen han är klok.

Han är dum och han är listig,

Han är fri och han bär ok.

Ja han är rädd och dristig.

En poet, kort sagt en tok :||:

[Avskr. mars-maj 1770]



N:o 17

På

Auditeurens Herr Gustaf Cervins

och

Mademoisselle Beata Elmqvists

Bröllopsdag, den 8. Februarii 1771.

Siöng jag så om kärleks smärta,

som jag siungit winets låf,

stängdes aldrig Astrilds håf

för min hydda och mitt hierta

för min ömhet och min ro;

men jag flyr dit skönhet hwilar,

at emellan glas och pilar

mig mitt öde anförtro.

Dock! hwad ser jag i min wåda,

jo! Ett täckt och ädelt Par

som hwarandras ögon drar

at en lika lust beskåda

under alla lifs-beswär.

Hand och mund sig starckt förena,

alla känslor lika mena;

dygd ock kärlek mötas här.
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Hjertat har nu fått sin stempel,

prisa den, dess inre rördt,

Edra ögon sammanfört

ämnen till Ert Nöijes tempel

och till sällhet alt bewis;

Säkert Himlen Er förswarar,

Dygdens Barn han jemt bewarar;

Gäck nu till Ert Paradis.

Carl Michael Bellman.



N:o 18

Systrar hör sådan kostlig bassong!

Se fader Movitz svänger nu stråken,

Blår till strängar på sin violon,

Som är mörkbrun och höger som kåken.

Trampa de fotspår, du kära far,

Som fader Berg till Bacchi capitel!

Tag nu emot capellmästartitel,

Aldrig vin och confonium spar.

[Senast april 1771]



N:o 19

33

Kongl. May— och Swea Rikes Högstbetrodde Man och Råd

Riddare och Commendeur af Kongl. May— Orden

Högwälborne Baron

Herr

ERIC VON STOCKENSTRÖM.

Nådige Herre!

En ringa Skald, En Sång-Gudinna,

En Fröyas Bild, En Backi Man,

I dag de täfla med hwaran

At fram til Ärans Tempel hinna

Och för ER Purpur falla ner;

Min egen täflan kan ey stillas.

Af höga prål Mitt öga willas.

Bäst det min Nådig Herre ser.

Men kasta dock en wänlig stråla

På detta Sällskap och på Mig,

Som nu med löyen drista sig,

At uppå Pindi Högder skråla

Och slunga Winets lof i Sky;

ERT höga kall bekymmer leder,

Wid minsta winck så gå wi neder

Och in i Wåra Lunder fly.

underdånödmjukast af

CARL MICHAEL BELLMAN

[15 maj - 15 okt. 1771]
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N:o 20

Läsare.

Här ser Du en skugga af en Backi Hiälte, en matt rök efter en

utblåst krog-danck. Hwem är det menar du? Jo det är Fredman

Uhrmakaren, han, som i sin lifstid warit äfwen så allmänt känd för

dess skickelighet, at afdela tidens lopp uti timmar och minuter, som

för dess behändighet, att giöra tiden till intet uti ett litet grönt Tim-

glas med Finkel. Då han ännu dwaldes här i den torstiga och torf-

tiga Skröpligheten, raglade han, mitt under de swåraste förfölielser

af ett oblidt öde, likafult uti en ben-mogen lycksalighet, ur Backi

sköte in i Fröyas öpna armar, och genom Ohlfatet samma wäg til-

baka igjen. Bränwins tumlaren war hans förträfifeligaste Böxsäcks-

Uhr, och det probér Uhr, hwarpå han säkrast kunde lita. Under

brist på lyckans håfwor träffade han dageligen sitt öRverflöd uti

Backi gårdar, och sitt fugtiga Sans-Souci uti Diurgårdens frögde-

rika Palatset. Men betracktom honom nu på den Elyseiska Diur-

gården, wid Stygiska Viken, som ej plöjes af andra Roddar-båtar,

än Charons gamla Färga, fiill med lik och benknokor. Det är här,

som wi få se hans utswultna och hoptorckade vålnad försmäckta

under Nyckterhetens betryck. Här på detta ställe föragtar han

Lyckan, men här fms ock ej den enda lycka han sökt. Här höres

inga Waldthorn, här bakas inga Striifvvor, här fms intet Höglands

uti Pocaler med Pimpinella, och de Clorissar, som i hans Sälskap

anlända, hafwa ingen lust att biuda opp. Och hwad wärst är, som

Uhrvärck i Evigheten icke behöfvvas, så är ock den konst, hwar-

uppå han lärdt, honom en onntig börda.

Ofwan Jord spelar han dessto större Role. Backus är denna

Hiälten för mycket skyldig, att låta dess minne begrafwas med dess
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aska: Han framställer honom dageligen, som ert Exempel för sina

barn, och uppmuntrar dem med dessa Orden: Träden i Fredmans

fotspår, mine ^AJskelige, så skolen I en gång winna Fredmans Ära,

och Edert Namn skall, liksom hans, blihva fästadt på Stoderne i

mitt Tempel.

Denna samling af Epistlar, till antalet 100., hwaraf nu till en

början den första Tomen, innehållande de 25. första, utgihves, äro

äRven så många leRvande wedermälen af vår Fredmans nitälskan.

En hwar, som sea vår Fiielte, igienkänner honom der vid första på-

seende. De äro sammanskrifne under dess mot^ån^, till tröst och

hugsvalelse för hans vänner, Och nu efter hans död, sorgfälligt

upsökte och samlade, att icke något af en så dyrbar skatt måtte

bliRva den omilda förgängeligheten till rof Skulle det på-syftade

ändamålet härigenom winnas, som är att en bedröRvad kan winna

st}Tcka i sin svaghet och ro i sin bedröR-else, ärnar man i början af

nästkommande Ar fortfara, med utgiR-andet af 2dra Tomen, som

kommer att ähven som denna innehålla 25. Epistlar, och så widare

framgent till dess antalet är uppMdt. Endast att försöka .AJlmän-

hetens t}xke, har man äfsven till prof, redan låtit utgå en eller annan

af dessa, som till Exempel, Epist: till Bröd:och Systr: på Thermo-

polium, Epist: till Ulla W inblad, och den sinnrika Episteln där man

får se en sk}TOt af Ormens pigor. I en Epistel upphöijer han vår

Syster Caisa Stina, och i en annan slår han driller för Lisa med

Stubben. Fader Berg och dess \^iol haR'a att tacka vår Fredman för

den odödlighet de i hans Episdar Minnit, och Gumman på Thermo-

poHum, hur blir hon icke förevigad? Trumpen och blinder, Gum-
pen är trinder; Sådant alt och mycket mera äro upplysningar, hvar-

före en Efi:er\'erld endast har art tacka vår Bacchanaliske Lärare

Fredman.

Du härliga Terra Nova i Gaffel Grändenl Dina Gubbar böra

åkalla Fredmans minne, hvar gång stop ifyllas och tömmas och

ingen Bal må hädanåt anställas på den konungsliga Diurgårdenom,
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at icke Fader Bergs Oboe med gnolande stämma giäller til Fred-

mans ihogkommelse. Lokatten, Gröna Lund, hafwa likaledes

blifvit känbara af Fredmans Arestoder, som därstädes till senaste

efterverlden förvara hans bedrifter. Poeten Wettz, Corporal Moll-

berg, Broder Bredström med horne Ziraten, Anders Wingmarck,

Benjamin Schvalbe, Jergen Puckel, Ulla Winblad, Mamsell Spaas,

Ormens pigor; ach! hur ären I alla blefne namnkunnige genom den

glänts vår Fredmans vänskap behagat låna Ehr?

[15 maj - 15 okt. 1771]
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N:o21

Fredmans XXVIII Epistel,

Lämnad vid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771.

Glimmande nymf, blixtrande öga,

Sväfvande hamn på bolsterna höga :||:

Menlösa styrka,

Kom, kom nu at dyrka

Vid ett smalt och utsläckt ljus

Sömnens gud, vår Morpheus. ./. Fine

Knäpp af din stubb med vanmagt och längtan.

Öppna din barm min Ijufliga trängtan

Och lägg på denna stol

Särk, byxor, kofc och kjol.

Och somna in vid min viol. Basso. Da Capo

Lustan begyns, hör Caisa Lisa!

Foglarna fly och sluta sin visa. :||:

Solen nu slocknat

Och fästet har tjocknat.

Enslighetens tystnad rår.

Jag till Fröjas Tempel går. ./. Fine

Skjut sängen ut, bolsterna skaka,

Blif hvarje quäll hvar främling en maka

Och öppna din paulun

Med fjädrar, damb och dun.

Hör min viol, stark som en basun. Basso. Da Capo



Fröja ditt hvalf och dina stöder

Villar min syn bland blomster och floder :||:

Känslan du drager,

Jag leker och tager,

Svimmar, somnar, suckar, dör.

Caisa Lisa mig tillhör. ./. Fine

Caisa du dör, himmel! hon andas.

Döden ger lif och kärlek bortblandas.

Men ack, sängbottnen sprack.

Mitt lårben, himmel, ack

Håll med violen, Movitz, stor tack. Basso. Da Capo

[Juli-Aug. 1771]
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N:o 22

Fredmans XXXII Epistel till Beckmanskan

om en Vinterafton.

Mutter, porten är stängder,

Luckan skrufvad, hör min violin.

Lustig god morron och vin. Fine

Lotta, är du befängder!

Sömnig, rödhårig och dum som ett svin

Surögd, koppärrig och stinn.

Ulla med lurfvdga håret,

Hon med ofärdiga låret,

Lät henne komma in.

Cusin

Fäll gardin. Da Capo

Inga böxor din satan.

Kapprocken slarRdg, du fpy^ser jag tror,

Varmare i mitt contor. Fine

Mån' försilfrar nu gatan,

Bjällrorna klinga, slädtraR^aren stor

Blbctrar med glimmande skor.

Duns uppå duns uti gropar,

Hör du hur brandvagten ropar.

Nu t}^ska posten for.

Tenor!

Hur' sa Mor? Da Capo



Här är dörr'n till contoret

Eld på spisen, uppassning, respect.

Flickor och kärleksconfect. Fine

Hvem är nymphen med floret,

Med klippingshandskar och armen utsträckt?

Si hur hon gäspar så täckt.

Lät mej din blomma få plocka!

Hvarifrån är hon min docka?

För ku, af fmsker slägt.

Perfect

Blef hon väckt. Da Capo

Mutter! än några slantar,

An en styfver i byxsäcken, si,

Movitz giör en symphonie.

Spela satan med vantar.

Kyler du fingren, ta friskt då uti,

Rätt nu en pålska få vi.

Tornväktarn snarkar i tornet.

Postpojken blåser i hornet.

Wer da? Patrull förbi.

Lät bli!

Raillerie.

Dra upp klinkan på bandet,

Dörren på gafvel, här triR^es jag här.

Hvem är den flickan, den där? Fine

En mamsell ifrån landet,

Systren ligger vid väggen och svär,

Blek som ett lik och så kär.

Fine

Da Capo
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Unnan ur dörr'n edra satar!

Mutter! hvad står du och pratar?

Hit bränvin till oss bär!

Begär

Och förtär. Da Capo

Movitz känner hvar flicka,

Samma systrar i fiol som i år.

Mutter, adieu och gu tår. Fine

Hurra! lustigt vi dricka,

Korfven på trumman han ramlar och slår.

Kors sådan vinter så svår!

Mutter, adieu, hör patrullen,

Strupen är stelnad och svullen.

Nu värker arm och lår.

Jag går,

Illa mår. Da Capo

[31/8 1771]
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N:o 23

Fredmans XXXVII Epistel,

till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept: 1771.

Är det confectio? :||:

Ar det confectio al chermis, säj gubbar?

Nej blott persico, :||:

Skaka dess glittrande skum.
:||

Bröder! gubben är gammal och stum,

Raglande, darrande, surögd och dum.

Ändå han dricker,

Blir rusig och quicker

Och älskar sitt födelserum. :||:

Hvad är för datum? :||:

Vin på min födelsedag, jag mig skubbar!

Hurra grassatum! :||:

Skål för min ungdom och vår. :||:

Aldrig öl, vin och brännvin förslår,

Ge mig en sup för hvart födelseår.

Skål pack och slödder,

Hej! Fredman är födder

Just år sjuttonhundra, gu tår. :||:

Kärleken gråter. :||:

Kyskhetens tempel helt menlöst jag rubbar,

Ömt jag uplåter :||:

Dess förlåt och hängande duk. :||:
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Skinande nafvel och glittrande buk,

Fostret du kastar gör dygden helt sjuk.

Stor sak i dygden,

Jag firar i bygden

Min födelse dag, det är bruk. :||:

Kors långt för pesten :||:

Kunde jag sitta och jollra på klubbar

Brännvins-attesten :||:

Utan vinruta och lök. :||:

Bort i^^sculapius, bort med ditt kök!

Alla små krämpor försvann som en rök.

Jag tog min flaska.

Och döden min aska

Ej mylla mot tusend försök. :||:

Hej! huile de venus, :||:

Hej på min namnsdag! all verlden jag dubbar,

Bacchus, Galenus, :||:

Döden blef upptäckt och röjd. :||:

Sjung mina bröder med hälso och fröjd,

Sjung blott om vinet och kärlekens höjd.

Jag i calaset

Nu sjunger vid glaset

At jag är blixt full och förnöjd. :||:

[9/9 1771]
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N:o 24

Fredmans XLIII Epistel

till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i köket

om något som passerat.

Si fälenubben,

Movitz, si gubben

Spjälkar ur stubben

Bränsle och ved,

Slår yxan ned,

Drar mund på sned

Och klår sig om skägget så vred.

Pipan han röker,

Flaskan försöker,

Ryggbastet kröker

Och hugger ett hugg.

Gör kil och plugg.

Se'n full i mjugg

Fian hostar och spyr ur en glugg.

Månan han blänker,

Rimfrosten stänker,

Stjernan sig sänker

Men skyarna gå.

Kyrktornen stå

Flelt silfvergrå.

Det dagas, hör klockorna slå.



Klockan slår åtta,

Upp lilla Lotta,

Fyrugn och potta

Skura och släng.

Stäng dörren, stäng.

Bred upp din säng

Och kjorteln på rona nu häng.

Snöra dig flicka.

Gäspa och hicka,

Nattståndi dricka

Nu spruta i hand.

Drick litet grand.

Skölj gom och tand

Och klå dig på låret ibland.

Lifstycke snöra.

Klå dig på öra,

Börja nu göra

Med naglarna mord.

Smäll på hvart bord.

Läs några ord.

Bestorma sen himmel och jord.

Gråt och begrunda.

Skratta och blunda,

Se'n sammalunda

Gråt åter ömt
Om hvad du drömt,

Hvad hjertat gömt.

Sist skratta åt den dig har glömt.



Tofflorna kippa,

Börja se'n trippa

Med nyckelknippa,

Med squaller och larm,

Med flottig arm,

Med öppen barm,

Högt svällande brusig och varm.

Lotta hon löper,

Krånglar och köper.

Skummar och stöper

Ljusflott och ljus.

Alt går burdus.

Nu katt och mus
Kringhvälfva båd diskar och krus.

Ögonen hota.

Läpparna knota,

Hjertat till fota

Faller en hvar.

Märk, kärlek drar.

Hans tron syns klar,

I spisen ett tempel han har.

Movitz, den sällen,

Nu på spishällen

Tusen tilhällen

Kärleken ger.

Gupp upp och ner,

Gupp gupp än mer.

Ställ köksdörren på glänt, Movitz 1



Kjorteln är struken,

Struken halsduken,

Förklä på buken

Strukit och grant.

Gullspets galant,

Florsengageant

Och kläde kring hufVu charmant.

Akta nu kjolen,

Stöt ej violen,

Runka ej stolen!

Herrskapet hör.

Alt hvad du gör

Hörs innanför.

Aj Movitz! jag svimmar, jag dör.

Nu är jag lagder.

Stå ej försagder.

Vis dina bragder!

Dyrka den magt

Som Paphos prakt

I spisen lagt.

Som mig i ditt sköte nu bragt.

Si, denna barmen

Flåsar i harmen

Kärleks allarmen.

Dess blixt och revolt.

Jag älskar båldt!

Var Movitz stoUt,

Min ängel, min herde, nå hålt!



Movitz den dåren

Så lurfVig i håren

Med förklä för låren,

Si tåcken man!

När Fröja brann

Så gäspar han

Och lemnar sin skörd åt en an.

Grytringen slamrar,

Stekspettet skramlar,

Stekvändarn ramlar

Och Lotta vår vän

Slog köksdörrn igen.

Hvad skedde då se'n?

Jo, Movitz hon sparka i änn!

[6/11 1771]
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Project ingifvit till Speculations CoUegium
den 24. Februarii 1772.

Lagfarne Preses, gode vän!

Salve, gutår manhaftige män!

Jag med respect

För er upptäckt

För hvar assessor uti fingren perfect

Konsten at ta ett fickur.

Chorus: Ståtligt project!

Preses upp ur din dvala!

Tala, fäll klubban, tala

Och berätta collegium, bland guldur en mängd

Kan man väl taga tusen, ändå ej bli hängd.

Ty är det ödet bli hängd sker det nog

Om också aldrig en klocka man tog.

Just däruti

Ren philosophi;

Håll mina lamm
Fingrarna fram

Fermt uti kors och krångel, riktigt minsann!

Lät oss probera till at röfva hvarann.

Preses, din kapprock knäpp igen.

Handskarna på du utsedde vän.

Hurtigt och käckt

Fermt, oförskräckt.

Hurra! puts veck stor sak at glaset blef bräckt.

Hvad säger nu Collegium?

Chorus: Ståtligt project.
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Bröder, täck edra hjessor.

Knips knaps min herr Assessor!

Vet ni at, ta mig tusan, min konst går så långt

At jag frågar ej efter just om det är trångt.

Saken är den, börja buller och strid

. Midt uppå torget, men just middagstid.

När det är gjordt,

Fermt stå på din ort.

Hota med tross,

Skuffa och slåss

Jollra om lagar, om batonger - stick in

Vips har du uret inom kapprocken din.

Ad protocollum, herr secter,

Den som är pank han får altid mer.

Bort som en fläkt

Skönhetens drägt!

Kom lät oss fria, vi ha hederlig slägt.

Stjäl mot ett ur ett hjerta

Choms: Ståtligt project.

Preses, ur denna tonen

Börjar propositionen:

Ska vi söka vår fästmö i koja och slott

Och med hennes contanter fylla vårt mått.

Freda vår kula från larm och förtal,

Bortflytta Kolmåln i Kärlekens dal?

Ja det är klart,

Min Iris, kom snart!

Skaffa paulun,

Jiicka med frun

Fermt vid dess gupp och juck, intills hon har kläckt

Vinna vi pengar bröder - ståtligt project!
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Den lyckliga bonden.

Vid ett torp i en skog

Med en häst för en plog

En fattig bonde körde och log.

Bäst han körde en stund

Stack han pipan i mun
Förnöjd af hjertans grund.

Nöjd på sin tufva klen och knapp

Han vände sin lilla åkerlapp.

Var så ren i sin själ,

Tänkte ärligt och väl

Förutan larm och gräl.

Solen glittra i skyn,

Alla snarka i byn.

Men morgonrodnan gladde hans syn.

Altid först gick han ut,

Altid sist hem till slut

Men svettig i hvar klut.

Bordet för honom dukas snart

Vid källan, där vattnet rinner klart.

Middag redes till

Med en kaka, en sill

Hans vällust nöjas vill.



Sen han brutit sitt bröd,

Sen han lagt det på glöd,

Sin tunga läskat, torkad och röd,

Såg man åter hans lopp,

Hur hans lutade kropp

Vred plogen ner och opp.

Ceres sitt altar hade ställt

I lunden tätt bredevid hans fält.

Straxt när stjernan upprann

Sjöng och offrade han,

Och så hans dag försvann.

[Avskr. omkr. 1772]
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UlLay krögarn ropar,

Tag ditt tenstop på hyllan och spring! -

Fåfängt at du sopar

Och strör granris på tröskelen kring.

Fäll förklät, spring

Geschvindt din lilla fjolla!

Hör, Movitz härmar nu Colla,

Strunt, det var ingen ting.

Ysch barn! lät oss höra,

Kors hvad luftsprång, drill och cadence!

Klang, plang, spänn ditt öra,

Drick och lyssna, bort all resonans.

Än en cadence,

Skönt Movitz, skönt det låter.

Hit bränvin, eljest jag gråter,

Ge oss en sup pomerans!

Ysch barn! hör det klingar.

Snyt dig Movitz, hjelp gu! nu han nös. -

Stråken han nu svingar

Och slår driller på quinten helt lös.

Hjelp gu! han nös.

Det kostar på canaljen.

Tänk om du var i Seraljen

Bror Movitz, hvar nymf då frös.
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Ulla, krögarn skriker,

Se den oxen så gödder och flink

Brusig, röd och riker

Med lifstycke af rosigt calmink.

Spring Ulla flink.

Lät Movitz dig ej hindra;

Men Ullas ögon de tindra

Och Movitz fick en vink.

Löp ej i din yra,

Dubbelt öl vill han ha jag förstår

Stopet numro fyra

För Movitz islagit ju står.

Ja, jag förstår:

När du har inga pengar

Så klinga dina strängar.

En polska, Movitz, går.

[1772- 1781, troligen före 1775]
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N:o 28

Episteln angående slagsmålet

vid balen på Blå Porten.

Mutter, jag kommer med lyktan upptänd,

Med mitt glas, med mitt valthorn och bassongen spänd.

Ända till stan dit bassongen är vänd

Höres echo in i Gaffelgränd.

Skyarna blixtra bland skurar och bad,

Ser du skylten på Lilljans mellan löf och blad?

Bröderna dansa fem sex uti rad,

Må ej Fredman också vara glad?

Klang! huru lång

Min basssong

Och svår han är at handtera!

Röret är trångt

Och för långt.

Det gnisslar hest och vrångt.

Systrar, lätt oss promenera,

Tag du mutter lyktan och bär.

Jag skall för er quintillera

På bassongen här.

Fagotto. Hör hvar ton så klar och skär.

Fram den bringas,

Höjs och tvingas

Som på flöjttraver.
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Lotta, god afton, god afton Mamsell,

Se Bror Lars, Bror Carl Petter och en an gesäll.

Maja på Vismar och Caisa Rydell,

Vi få roligt gossar nu i quäll.

Lys mig med lyktan och fäll henne ner,

Där en puss, där vid planket, stupa ej jag ber.

Hurra cusiner! jag dansar och ler,

Se Blå Porten öppnas nu för er.

Hör hvad för klang!

Sicken vagn

Vid porten vände tillbaka!

Hör hvad för rop!

Allihop

Nu slåss om glas och stop.

Systrar, hållen eder raka

Mellan sablar, pikar och spett!

Denna sabel skall få smaka

Båtsmans blod och fett.

Fagotto. Spänn bassongen, blås i ett

Storma huset

Intill gruset,

Det bort längsen skedt.

Skjut in i fönstret, bryt sönder hvar karm!

Aj min arm! aj mitt ben, aj aj aj aj min arm!

Stöt i trompeten skrik Mollberg allarm

Och ränn sabeln i hvar enda tarm!

Söla den hunden i blod och i träck,

Slå'n på truten, den där som är så örfilstäck!

Sparka den åsnan som dansar så fräck

Och gör huset tomt till minsta fläck.



Ut alla man
Hvar om an!

Canaljer, ut hufvudstupa!

Stäm violin,

Ge oss vin

I Sodoms gödda svin!

Lätt oss rusta, slåss och supa,

Squadronera med sabeln så snällt!

Ärr och blånor, skårsor djupa,

Bagatelle i fält!

Fagotto. Hör hur echo svarar gällt

Mars nu hvilar.

Göm dess pilar

Under Bacchi tält.

[1772-1776]
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a

Pastoral.

Tirsis och Daphne:

Daphne Gråt intet Tirsis, jag dig förlåter!

Ack hur han gråter

- Hå - hå - hå -

Spar dina tårar

Åt den dig sårar,

Kom nu med mig och gå - gå - gå.

Tag min hand och lät oss vandra båda

At på våra fält vår hjord beskåda.

Glöm, min vän, ett litet fel af våda.

Tirsis, nog har du mitt hjerta ändå.

Tirsis Ja, vet du Daphne huru det hände?

Iris mig sände

- Hå - hå - hå -

Dyrbara skänker;

Si hur jag blänker

Präktig och stolt från topp till tå!

Denna staf och denna blomsterhatten,

Dessa lamm jag vaktat hela natten

Gaf hon mig, och denna lilla skatten,

Tröjan och slöjan, en kyss eller två.



Daphne

Celadon

Camilla

Celadon

Vackert min Tirsis, aldrig jag trodde

At hos dig bodde
- Hå - hå - hå -

Sådant ett hjerta!

Det gör mig smärta

At det är brottsligt. Gå - gå - gå!

Gå då fritt och sök en ann' herdinna!

Men, min Tirsis, ömt en ting besinna:

Du får aldrig denna vännen fmna.

Farväl min Tirsis, farväl mina små.

b

Pastoral.

Elegie.

Hvarföre? Säj mig, hvarföre gråter du?

Har jag mot dig brutit?

Camilla lilla, svara nu!

Vickla ditt kläde, gråt ej så bitterlig.

Snart där molnet flutit

Syns dagens klarhet öppna sig.

Celadon! lätt mig mitt hufvud luta,

Mina tårar för mig sjelf utgjuta.

Ack mitt bröst! :||:

Jag har mist min herde och min tröst.

Gråt ej herdinna! Betänk naturens lag,

At alt hvad rörs och andas

Är ett förgängligt sammandrag.
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Vackraste blomma som ögats vällust tjänt

Med det stoftet blandas

Hvaraf hon lif och fägring länt.

Camilla Celadon! gå bort du mig bedröfv^ar.

Den som ser och den som alt bepröfvar

Blir min tröst :||:

Gjute han ny ömhet i mitt bröst.

Celadon Men min Camilla, förlåt mig! Dristar jag

Dig en ting påminna?

Lyd himlens vilja och behag.

Ack, om dig täckes, säj när din herde dog.

Jag hans stoft vill finna.

En grafv^ård ge i denna skog.

Camilla Celadon! han dog i mina armar.

Ack jag ryser! Skogens gud sig härmar

Jämt på mig. :||:

Trogna herde, jag vill dö med dig.

c

Elegie.

Adonis död.

Enslighet! trösta nu detta sorgsna bröst!

Dina mörka lunder

Ger blott mitt hjerta lif och tröst.

Sorgsen jag klagar! kom Echo hör min röst!

Gläd du mina stunder.

Min himmel visar moln och höst.
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Echo svara! hvar fins min herdinna?

Ack! hvar skall jag henne lyckligt finna?

Svara mig :||:

Lät mitt bröst ej quälja sig.

Stjernorna tändas och himlahvalfvet höljs

Med båd blixt och dimma,

Af regn i skurar fältet sköljs;

Foglarna sofva och månans klarhet döljs,

Fiskarna ej stimma,

I mörkret uf och ugglor följs

Echo svara &c.

Men mina tårar förhindra här min sång.

Mer mitt hjerta larmar,

Mer ökas hjertats qual och tvång.

Ty min herdinna som gladt mig mången gång

Slits ur mina armar

Och blir en annan herdes fång.

Echo svara &c.

Gråten I herdar! kom gråten ömt med mig.

Ack, du Gud i skogen

Hvad har jag brutit emot dig?

Skall detta hjertat förklaras hämd och krig?

Ack, en vän så trogen

I Neptuns sköte störta sig?

Echo svara &:c.



Nå, i ditt sköte du haivets stolta gud

Jag mitt hjerta sänker,

Adonis lyder ödets bud.

En Galathea åt böljan gaf sin skrud.

Jag ock lika tänker,

Neptunus hör mitt böne-ljud!

Echo svara &:c.

d

Marsch till Ödets Tempel.

Elegie.

Odets präster och prästinnor!

Paphos herdar och herdinnor,

Gamla män och barn och quinnor

Samlen er! Fine

Låtom oss till Templet tåga

At oraklet ömt rådfråsia

Med en herdes ång st och plåga

Hvad som sker?

Sjungom alla nu i chor,

Stänk rökelse!

Prästinnor fäll ert sorgeflor!

Sjungom alla nu i chor!

Vår bön är öm och dyr och stor

En harm i hjertat bor. Da Capo
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Ödets präst vår port upplåter,

Si Adonis, hvar han gråter,

Stiger opp och svimmar åter.

Dignar ner. Fine

Fordom som en hlja fager

Syns han nu båd blek och mager..

Bröstet täta suckar drager,

Munnen ler.

Sjungom alla nu i chor,

Stänk rökelse!

Hjelp opp Adonis! Hjelp vår bror!

Sjungom alla nu i chor

Om hur Adonis ömt besvor

Cupidos magt så stor. Da Capo

Kärlek denna yngling skona,

Virka sjelf din myrtenkrona

Till hans Iris hufvudbona

,

Gläd hans bröst. Fine

Vid ditt altar där han andas

Lät då dina pilar blandas,

At när dagen åter randas

Han får tröst.

Sjungom alla nu i chor,

Stänk rökelse!

Prästinnor fäll ert sorgeflor!

Sjungom alla nu i chor!

Hur lycklig är vår vän vår bror,

I Iris' famn han bor. Da Capo



Pastoral

Det räddade Lammet

Tirsis, Coridon,

Adonis, Celadon

Och all herdinnors skara,

Förklara

Vår fara

Med en bedröflig ton.

Hjorden förgås,

I pipan, Tirsis, blås!

Kom, bygdens män och quinnor,

Herdinnor,

Herdinnor,

Vårt lamm skall återfås!

Si björnen modig ilar,

I hjorden tog vårt bästa lamm.

Söndersliter,

Slår och biter;

Ullen viter

Blef hans ram.

Höjom vårt ljud!

Ack! ack! du skogens Gud.

Herdinnorna så såta

De gråta.

De gråta.

Fäll björnen, ack ack ack

Vårt lilla lamm!



Tirsis, Coridon,

Adonis, Celadon

Och all herdinnors skara,

Förklara

Vår fara

Med en bedröflig ton.

Kom hvässen edra pilar,

Kom visen mandom, lust och mod!

Kom försvara

Och bevara

Från sin fara

Detta blod.

Björnen är död

Och lammet ur sin nöd.

Kom öppnom nu vår tunga

At sjunga,

Båd unga

Och gamla, fröjdeljud,

Fröjdeljud.

Tirsis, Coridon,

Adonis, Celdon,

Och all herdinnors skara.

Förklara

Vår fara

Med en bedröflig ton.

La fin

[Aug. 1773]



N:o 30

Det står illa till ner i landsorterna.

Lagfarne go' herrar välaktade män
I Grenna stad!

Marcolphus är pank och har intet igen:

Läs detta blad.

För kreditorernas frågor och svar,

Den ringaste frihet jag aldrig mer har.

Aj, aj, aj, Delen! man nu ser alla dar

Peruken i Grenna, när luften är klar.

Lagfarne go' herrar, välaktade män,

Jag är fallid.

I tunnan är intet och flaskan är all

Och krogen ren.

Hvar rådman i Grenna är lång som en tall

Med smala ben.

Den rödesta byggning går bort för en plåt,

Och taket på kyrkan det smälter af gråt.

Den fetesta fänta i ögat är våt,

I dag åtta dagar se'n Prseses han åt,

I tunnan är intet och flaskan är all.

Jag är fallid!



Lagfarne go' herrar, jag står nu mitt kast,

Min conjunctur;

Tag alt hvad jag äger i löst och i fast.

Af hvad natur.

Tag tappen ur tunnan och spik utur vägg,

Pankakan i skåpet och hönan på ägg,

Min randiga tröja i solskenet lägg,

Marcolphus är gammal med hängande skägi

Lagfarne go' herrar, jag står nu mitt kast,

Jag är fallid.

[C:a 1775]



N:o31

Välborne Herr Hofjunkare

Jo! jag svär vid Bacchi syra,

Båd' vid Venus och dess son

Vinner numra aderton,

Tjugufyra, fyrti'fyra.

Sexti'åtta vräks i vrån.

Sexti'två törs jag bedyra

Är med vinst ej långt ifrån.

ödmjuk etc

Bellman

[1779]



N:o 32

Epigrammes.

1

I ären lymlar alla tre

Och alla tre camrerare.

2

När tar du dig en sup min Far?

- Så länge någon tår är quar.

3

Hvar skall ditt bröllop stå en gång

- Uppå en trädlapp på en stång.

4

Hvad är din sysla och natur?

- Radera namn och roffa ur.

5

När är på dricka brist och slut?

- När du har druckit stopet ut.

6

Ditt hufvud är af alabaster,

Din kopp utaf et dyrbart trä,

Ditt hela innanrede knaster.

Och öfveralt är du ett fä.



7

Vackert sällskap denna stund,

En friseur, en lagman jämte

En camrer och jag den femte,

Inbegripen med en hund.

9

Det var intet en minut

Efter sen hon klämtat tio.

Vill jag säja, klockan nio.

Och då had' Bror nyss gått ut.

10

Hur många fruar har du kär?

- Så många horn din panna bär.

23

Mollberg skulle lära läsa.

Till en början A, B, C,

Men hans långa röda näsa

Gjorde at han såg ej D

24

Skönhet, en förförisk prydnad,

Men, du ystra ungdom, märk

At en ringa blaggarns-särk.

Ofta har ditt bröst och lydnad.

25

Du dig tycker stok och stor

Af förfäders glans och ära,

Då knappt rätt du har begära

Ett par ringa torparskor.



26

Har du sett hur med oss går?

Vi i dag oss guld tillskrapa,

Men i morgon - på vår bår

Bleka ligga vi och gapa.

27

Hör min vän - när du är kall

Och din lefnads tomt utdömes,

Om du lastas ell' berömmes,

Lika gott - du är då all.

28

Uppå verldens stolta plan

Lätt ej högmod dig förhöja.

Sätt dig ner du i din tröja.

Drick ett glas min Jonathan!

29

Nämn ett namn som du har kärt

Uti hela Fröjas Tempel!

- Ulla Winblad till exempel.

Vore det ej kåken värdt?

30

Movitz strök VioFn till dansen

Vid två cavaljerers hopp:

Wetzen, Tenngren bjuda opp

Svennerbergskan och fru Frantzen.



31

Hvarför jämt så tankeflill,

Har du några små at föda?

- Jo! båd bruna grå och röda

Spisa middag på mitt hull.

32

Gif mig svar blott på en fråga,

Men du ser så stursker ut,

Svara mig, om jag törs våga

Ditt förtroende en minut.

Du ser stolt ut och förnämer.

Och din upsyn röjer hut;

Ar den dära din surtout?

— Nej, fy fan, min har ej brämer.

33

Blir dig verlden mer och mer

Svår och bitter mot ditt sinne.

Om du intet sielf har inne.

Borga dig et par quarter.

34

Tycker du, min ädla vän,

At dig orätt sker och händer?

Till försynen du dig vänder

Om du ej har penningen.

35

Du vill till en skönhet gå;

Redan ser du mjuka sängar
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Och de altför vackra små,

Som herdinnor uppå ängar

Mellan tält och blommor stå.

Men din skurk, du har ej pengar.

Hvad vill du för intet få?

36

Ulla gret en aftonstund,

Klockan var ej elft^a slagen.

Hvarför tårar denna dagen

Och i ögat ingen blund?

Det kan ju ej någon veta,

Men man gissar hit och dit,

At två paltar på visit

Kammardörren leta.

37

Säg, hvem är din bästa vän?

- Den vars fiende jag blifver,

Och som sist jag öf\^ergift'er

När han intet har igien.

38

Om du bleft^ rik en gång.

Kände du då gamla vänner?

- Nej! min stuga blef för trång,

Och för hvar och en jag känner

Räckte ej mitt förråd till;

Men at då din hjelp begära,

Sådant har jag sielf fått lära

Och ej mer begära vill.

[c:a 1779-87? Avskr. 1787]



N:o 33

Fruntimmers morgonstund.

Ingrid! - Hvad befaller Frun?

- Hör ni intet hur jag ropar?

- Kära Fru, jag står och sopar

Och drog täcket på paulun.

-Soffan är så full med dun

Och i sängen stora gropar.

Ingrid! - Hvad befaller Frun?

- Där står staken, där står ljuset,

Tallrickarna se'n i går.

Vete djefvuFn hvar ni står!

Ni skall gå till slagtarhuset

Och har inga skor på tån,

Slå ut pottan där i vrån.

Glöm ej skyffeln och eldtången!

Ni skall gå till Fiskargången,

Och så går ni därifrån

Och till skräddaren, om ni hinner.

Och så frågar ni den fan.

Om han kanske nödigt fmner

An en aln till falbolan.

Men ni glömmer intet steken,

Och morötterna och mer.



Se'n så går ni bara ner,

Och då tar ni prof hos Eken,

Om den stufven ej är såld.

Ni kan hela stycket låna.

Men, nu slog hon elfva, kona.

Ryk och ränn för fan i våld!

[Avskr 1780]



N:o 34

Bouts-rimés

1

På Carlberg den 23 Aug. 1784.

Bacchi skålar äro - bra

När de sina r\^ngder - dra,

Enligt lager lustigt - gå;

Men när de så tomma - stå,

Tag dem djeR^uFn en för - en,

Båd' af mässing glas och - tenn.

2

Bäst från stadens buller - vara,

Långt ifrån the skönas - skara

I en r}^st och skuggrik - lund.

Bättre vid herdinnans - mund
Stundom tvifla, stundom - hoppas

Tills man hänges eller - doppas.

3

Draken med sin - perpendickel

Stod på ända mot sanct - Mickel

Med et gap stort som en - sluss.

Men sanct Mickel var en - buss

Som ej darra, just - emedan

Han var karl båd ny och - nedan.

När han stötte till en - puff,

Kände afgrund' knuff på - knuff
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4

Ofver ett gifVet ämne som var en kyss.

Adonis sällan - kan

En kyss till sig få - röfVa,

At icke han en - man
I sängen plär - bedröfva.

Den stackarn ligger där, han våndas och - förgås

Och tror at slikt ett kram ej någon ann' - bestås;

Men lilla söta vän vet så sin sak - förmera,

At desse tvenne bli, som tvenne klot - regera.

[Avskr. 1787]



N:o 35

Kom, sad' Bacchus, kom min nunna,

Tag min hand och kom och fölg,

Sätt dig ner bredvid min tunna

I en blomsterpr}^dd fauteuil.

Lät oss kärleks griller döda

Och vår frihet vårda nu:

Drick ett glas af detta röda;

Din och min skål, söta du.

Lät mig hviska dig i öra

Flv fly kärlek som en pest.

All vår stilhet at förstöra

Är hans nöje allramäst.

Se på mig, och mina kinder.

Hur de blomstra, klang igen;

Vänskap ömt oss sammanbinder.

Din och min skål, lilla vän.

Säg hvad skulle oss väl båta

Ar en ägta säng beströ?

Våra små än höra gråta,

An se dem i vaggan dö.

Sist se döden med sin lia

Skilja hvar och en från sin.

Aldrig, aldrig skall jag fria.

Din och min skål, bara din.



Skulle det ej kosta tårar

Se din prv^dnad klädas af?

Se'n bland dödens skrank och bårar

Sänka dig ner i din graf?

Ingen vän i verlden finna

Af så ädel börd och rang.

Skönsta vän, du min Gudinna,

Din och min skål, kling, klang, klang.

Men vid dina täcka miner,

Hvad mitt vin är undransvärdt.

Aldrig mina carafiner

Gjort mitt blod så yrt och kärt.

Skönsta vän tillåt mig fi"åga.

Vill du, vill du blifva min?

Ren i döden blir min låga

Din och min skål, bara din.

[Tr. 1785]
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N:o 36

Den 4 December 1785.

Melodi: Kom och läs nu Bacchi böner

Under det at Movitz han hällde

Ur sitt stop sin sista tår,

Krögarmor i porten hon smällde,

Hon ännu i porten står.

- Kummin god Herrar? sad hon. Jag nu går.

Hvem af oss lefver vet fan nästa år,

Gu tår! Gu tår!

Med full hals se'n skrek Mor Maja,

Ref sin lugg och svarta hår.

Skådom här en Bacchi kaja

Som i Sodoms portar står.

- Finkel, god Herrar, alt hvad jag förmår.

Och den madrassen med blaggarn och blår.

Gu tår! Gu tår!

Ned i källarn ned på stegen.

Vred Mor Maja ben och lår.

En slafmna, en lifegen

Aldrig aktar slika sår.

- Pontac, god Herrar, vet vägen är svår.

Se där, med remmarn se hvar jag står.

Gu tår! Gu tår!



Sjung en skål, sjung för din flicka

Som om all din frihet rår.

Ej uppsyningen skall sticka

In sin näsa där du står.

- Klinga god Herrar ty tiden är svår!

Skål Fader Movitz! Här står det, det står,

Gu tår! Gu tår!

Och som porten nu är stängder,

Och om dörrn Mor Maja rår,

Grip dig an, är du befängder?

Se hvad fluidum du får!

Klinga god Herrar! Bror Movitz han går.

Bort med Mor Maja han gick, ni förstår.

Gu tår! Gu tår!



N:o 37

Töm ur din bål

Och svälg din varma råga ner,

Och drick dens skål,

Ditt öga gärna ser.

En vacker mun, som åt dig ler.

Och glas i hand, hvad vill du önska mer?

Med glas i hand

Vid bordets glada rundel sjung

Om hvad ibland

Gör lifvets vandring tung.

Ar kistan tom och tom din pung,

Svälg denna saft, den gör dig rik och ung.

En vacker dag.

Om vänskap hyter drägt och min,

Gör du som jag,

B)T: aldrig om ditt vin.

Drick gammalt ftanskt en carafm,

I all slags sorg den bästa medicin.

Välan, du ser

Fredricas blickar, du förstår,

Mot dig ej mer

Så vackra som i går.

Säg ingen ting, tag du en tår.

Den oljans kraft skall läka dina sår.
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Din Ulla står

I en blårandig kort pelis

Med svarta hår

I rosenröd chemis.

Säg ingen ting, var klok och vis,

Men tag dit glas, och lämna din coulise.

Hon nickar ömt.

Låss du, du Bacchi man gutår,

Låss som du glömt

Hvad flickans list förmår.

Säg ingen ting, blif hård och svår,

Men drick dens skål som på ditt hjerta rår.

Gör du som jag.

Hur gör jag, menar du min vän?

Mitt gamla lag

Ar tömma remmaren.

Se'n första Maj jag raglar än.

Slå vad, mot jul jag nykter blir igen.

[Tr. 1786]
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N:o 38

På Börsen 1786

Det kan hända Bacchus tubbar

Barn och gubbar supa

Och sin nectarstrupa

Fylla med krambambuli.

Sen med glas ur sina skrubbar

På de sköna stubbar

Slingra

Och med fingren fingra

Sitt krambambuli.

För de sköna sjungen nu som vi!

Sjungom så de höra:

Iris ditt krambambuli

Vill vår Bacchus röra.

Vackra flickor Bacchus aldrig mera vill sina hjeltar neka,

Med dem leka

Gör skönt hans fylleri.

Men när han ropar Håll!

Svaras i Par Bricole:

Till Bacchi ära

Vi dricka och förtära.
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N:o 39

Den 15 Maj 1786.

Hette hon Barbara? - Ja, ja!

Bacchus på tunnan oss bebådar

Vår skyddsgudinna - Hurra, hurra!

Vältrar sig nu ibland gudarna, ja,

Klädd, uti Jofurs sitser-paulun,

Uti en stubb af gyllende trådar.

Med små ridböxor af rosigt cattun

Vältrar sig nu den stormägtiga frun.

Stöt i basun och klinga i tropp!

Klang! par bricole så lyfte hon opp

Bacchus från tunnan, i språng som en hind.

Gjorde gudinnan rödblommig och trind.

Juno befalde, och nymferna, ja,

Vredo ur linnen, kuddar och täcken;

Fluidum flöda, och ur böxorna

Rann nu rosolis och rödt mallaga.

Af dessa syror bereddes vår bål.

Sjungom gudinnan och svälg hennes bäcken!

Rossliga stämmor i klingande skrål,

Sjungom med Bacchus nu Barbaras skål!

Vårt göromål på denna vår dag

Ar at bekräfta vår åldriga lag

Vinet till ära i måttliga mått,

Hedra bricoler och önska dem godt.
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Nr 40

En visa afsjungen vid

Bergmästaren öfver

Östergötlands och Södermanlands Bergslag,

Välborne Herr Johan Engelberth Hallencreutz'

och

Mademoiselle Högädla Beata Mari Risells bröllopsfest

den 28 maii 1786.

Ungkarlskammaren belägen

I gränden utaf Drottninggatan, bröder;

Ifrån den går nu vägen

Till Pafos drottning längre ned åt söder,

Där finns hon uti all sin prydnad

Bland de sköna som vandra;

Med en enda blott sin lydnad.

Binder hon nu den andra.



N:o4l

Vid expedition den 14. Augustii 1786.

Vinden är i öster,

Höjom våra röster,

Lät oss alla lustigt sjunga - Skål!

Seglena stå spända,

Luntorna itända.

Hurra för Neptun - Sjunk!

Vinden går i sunnan.

Gossar, sprunda tunnan,

Lät fritt kölarne få gunga - Skål!

Klingom med pocalen

För storamiralen

Och stöt i basun - Klunk.

Vivat kamrat,

Neptuni soldat,

Knekt, sprunda ditt fat - Fallallera!

Vinden är i öster,

Höjom våra röster

Under gastarnas skrål Skål!
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N:o 42

Barbaxadagen på Börsen den 8 December 1786.

Du som i Bacchi gårdar

Vårdar

Din ärfda tunna,

Vill du unna

Mig förkunna

Barbara - vår hjeltinna.

Gör dig till festen färdig,

Värdig,

Af all förmåga

Med din råga

Sorgligt tåga

Barbara graf at finna.

Se hvad sken nu brinna

Kring de kärl som rinna!

Barbara! Höj glasena! Töm kärlena!

Hurra!

Skön som den vackra våren;

Håren

I lockar hängde

När hon blängde

Och sig trängde

Främst bland nymfernas skara,

Jämt främst i skördeanden;

Handen
Mäskrodret förde.



När hon hörde

Ceres körde

Fram sina brygder at klara,

Var hon bland de rara.

Bacchi hjeltar, svara!

Barbara! Höj glasena! Töm kärlena!

Hurra!

Mjällhvitt i källarvarmen

Barmen

På nymfen svällde,

När hon hällde

Och förvällde

Sitt ratafia röda.

Näsan kring tappen fräste,

Hväste

Fram orden, snyfta;

Ögat syfta.

Handen lyfta

Baljorna utan möda.

Skild från Bacchi gröda,

Multnad, denna döda.

Barbara! Höj glasena! Töm kärlena!

Hurra!

Klingom vid denna grafven!

Stafven

Med drufvor knuten.

Blank och gjuten

Och kringfluten,

Squalpar de safterna dyra.



Just denna staf- hjelltinnan

Innan

Sig dagen tände

Rörde, vände

Och sig brände

Af dess uppgiödgade syra.

S\^älj i Bacchi yra!

Svälj ett glas, s\^älj fyra!

Barbaral Höj glasenal Töm kärlena!

Hurra!

Sjung du vid denna bilen

Skålen

För vår Hjeltinna,

Riddarinna,

Dråplig quinna!

Sjung Bacchi hjeltar mera:

Hur i dess våta öden

Döden
Benranglet knäckte,

Lampan släckte,

Flaskan bräckte.

Fylld med den skönsta madera.

Nu finns ingendera;

Ålz rill stoft och lera.

Barbara! Höj glasena! Töm kärlena!

Hurra!

Nymfen nu sjöng och sprunda,

Blunda

Och gret och hicka.



Maken flicka

Till at dricka

Ej på Cytheren andas.

Stubben och kjorteln gossar,

Blossar

Ur grafVens dimma
Fram en strimma

Syrlig imma,

Som med rosolis blandas.

Gossar, kärlen bandas!

Opp, se dagen randas!

Barbara! Höj glasena! Töm kärlena!

Hurra!
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N:o 43

Den. 5 Februarii 1787.

Om du är bjuden i kalaset

Granne, glaset tag.

Men vill du hafva mer i glaset,

Dunka då ett slag.

Slå duktigt i bordet som jag.

Och är du bland vännernas lag

Dig betinga, at klinga med glasena skål uppå skål,

Din värd at berömma och tömma hans bål.

Men är du intet med i laget,

Blott så kallad vän,

Och då ditt glas står just i draget.

Säg hur gör du sen?

Slå duktigt i bordet som jag, etc.

Stor sak, lät brödren spänna krafter,

Slås till midnatts tid.

Drick du, du är vid Bacchi safter

Ingen invalid.

Slå duktigt i bordet som jag, etc.

Men om din rygg i laget svider

Och dig brödren slå,

Ar ödet godt i alla tider,

Godt at skylla på.

Slå duktigt i bordet som jag, etc.



Med dygdens sköld du dig beväpnar,

Hatar fliss och ras.

Men himmel, huru hemskt du häpnar.

När du mist ditt glas.

Slå duktigt i bordet som jag, etc.

Du är i samråd med din nästa.

Goda råd at ge.

Ditt råd, at sluka, är det bästa.

Fisk och fricassé.

Slå duktigt i bordet som jag, etc.

Kalaset tyckes oss bebåda

Bacchus vara pank.

Kom, se din part med lagfart skåda

Mäster Anders skrank.

Slå duktigt i bordet som jag, etc.

Si så plär ödet korten blanda.

Men min granne, kom.

Ännu finns mera allahanda

Båd' af rack och rom.

Slå duktigt i bordet som jag, etc.

Så där regera vi i yra,

Båd' i glans och nöd.

Men tömmom Bacchi ljufva syra,

alla sorgers död.

Slå duktigt i bordet som jag, etc.
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Men gäck, vänd botten upp på glaset,

Kom värd, höj upp din ton.

Kanske at detta punchkalaset

Kostar vår patron.

Slå duktigt i bordet som jag,

Och är du bland vännernas lag

Dig betinga, at klinga med glasena skål uppå skål,

Din värd at berömma och tömma hans bål.
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N:o 44

Vid ett lomberspel d. 5 Februarii 1787.

Bröderna passa glo och gräla

Och vid lomberbordet träla,

Stolt sin röda trumf anmäla

I all ödmjukhet. Fine

Buga sig så djupt och krusa,

Blanda sina kort och snusa

Och emot hvarandra rusa

Mellan bet på bet.

- Jag har köpt - straxt himlar en och ler,

- Jag har köpt maniljen.

Men den andra nedåt ser.

Den gossen tappat har codiljen.

Klang maniljen!

Klang codiljen!

Slå i glasen mer!

Klang god vänner, pass!

Si bålen, hur den quäfva vill vår strupa.

Hufvudstupa,

I män af Bacchi class,

Fritt, om det gäller supa.

Er uti skuld fördjupa.

Vinet oss fröjdar, stor sak i dagligt bröd. Da Capo
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Sicken kapun tillräcklig för alla.

Falleralleralla :||:

Den som vill ha, han täckes befalla

Och nu träda fram.

Här är ett fat med aborrar kalla.

Falleralleralla:
1

1

:

Den som vill ha, han täckes befalla

Dillkött eller lamm.

Sicken kallkon, den sku vi nu fnalla.

Falleralleralla:
1

1

:

Den som vill ha, han täckes befalla

Utan dröm och söl.

Skinkan bärs in, canonerna knalla.

Falleralleralla:
1

1

:

Den som vill ha han täckes befalla

Inlagd gås i öl.

Tårtan står skön och crämerna svalla.

Falleralleralla:||:

Den som vill ha, han täckes befalla

Di där ostrona.
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Fluidum syns, trumpeterna skälla.

Falleralleralla:
1

1

:

Den som vill ha, han täckes befalla:

Skål, hurra hurra!

[Avskr 1787]
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Sitter du i vrån så feter,

Med ditt päronglas?

Säg hvad denna saften heter?

Ananas! Fine

Lögn din långa Dromedarius!

Det är en butelj

Från en Bacchi commisarius

I Marseille.

Så så, drick på och värm din kulna bälj,

Och drick kamrat din flickas skål!

Men ack, du ler och stapplar på dit mål.

Se här en slef ur denna bål. Da Capo

[Avskr 1787]
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N:o 47

Verda? - God vän!

Tag glaset uti hand och drick nu om igen.

Hvad heter du?

Det får du veta när patrullen klingat sju.

Imedlertid, med rågadt mål

Vi dricka glada vänners skål

Så långt det tål.

Vis' upp ditt pass!

Jo, du är riktig nog, och du är af vår class.

Säg hvem det skref!

Det var en liten knubbig pilt med krans och slef

Imedlertid med rågadt mål etc.

Hur såg han ut?

Jo, punsch han had' till väst och pontack till surtout.

An skjortan då?

Den var af gammalt franskt med öl-cantiljer på.

Imedlertid med rågadt mål etc.

Nå säg kamrat,

Hvad sad' väl Bacchus nu till slut med alt sit prat?

Jo - Fan i den,

Sad' han, och hvar och en som ej är värdens vän!

Imedlertid med rågadt mål

Vi dricka glada vänners skål

Så långt det tål.

[Avskr. 1787]
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N:o 48

Arones Konung

Åh du din stolle, lät bli at fundera!

Drick och parlera;

Klang slå i mera!

Saken är den,

Mindre än intet, den sorgen du röner,

Hvem som dig kröner.

Klang Bacchi söner,

Läska vår vän!

Klang granne, drick i botten, besinna,

Ögonen på bror Jockum de rinna.

Hur skall man göra?

Slå sorgen vid öra

Och dricka, drick, drick, drick!

Drick, må göra, drick, drick, drick!

Drick i botten gubbar och befall

Bischof

Den är all.

Punschen utdrucken, brändvinet borta. 1 visthus och kök

Finns tomma diskar och sömniga ök.

[Avskr. 1787]
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Vinets gud vi tillbe.

Detta altare

Ar invigdt till hans ära.

Dessa kärl glas och krus

Bjuda duktigt rus,

När tidens qual besvära. Fine

Och
Detta fat

Ar muscat,

Detta hoglandsvin,

Delicat

Som succat,

Färgar carafin.

Känn det bästa mjöd man vill begära. Da Capo

Fröjas barn, fallen ner

Flvar och en af er,

Förgäten lifv^ets plåga!

Ar du kär, rädd och blyg,

Bägarn till dig smyg

Och svälg den söta råga. Fine

Gå så och våga.

Och du man
Som ej kan

Fylla Iris hopp

Som en ann.

Lika dan.

Stärk din svaga kropp.

Trotsa se'n Cupidos heta låga. Da Capo

[Avskr. 1787]
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N:o 50

Gamla Mor Maja, hon satt med sin katta

Längst inom skranket på Röda Husarn,

Var då så kärlig, så from som ett barn,

Och ideUg pumpa i och skratta;

Fatta i stånkan och skratta och drack.

Ölet i näsan på gumman det stack.

Därmed så lyfte hon stubben på rona,

Klef innom skranket i källaren ner.

Stolt med sin stånka mig tycker jag ser

I trappan nu vår ärliga matrona,

Hur hon småskrattar och klifver så tung.

Drick mina gäster och frossa och sjung.

Skål! sade Bredström och högg i stopet,

Uff! det är kostligt, den buskan är skön.

Hvad den är spräcklig och mörkbrun och grön,

Den där kan sätta kära Mor i ropet!

Kan Mor Maja brygga mera? Brygg mer

Och lägg mer tallstrunt i kärlena ner!

Klinga med bägarn och vickla ut duken.

Lät oss förglömma vårt sorgliga lopp.

Idlig Mor Maja, skrif idliga opp,

Och borga litet mer på peruken.

Hur går det med jackan? här reser min väst.

Mer i bägarn, betalning härnäst.

[Avskr 1787]
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N:o 51

Bacchus skoflickare

Bacchus han satte sig ned och klacklappa,

Klack lack lack, sina gamla skor.

Drack se'n i botten en remmare stor

Utaf Bourgogne vin som han urtappa

Ur sin förgylta och sqvalpande åm,

Stor som den största och starkaste pråm.

Sylen var tappen fast gubben stack miste.

Klack lack lack, och skohornet det var

En bit af laggen som ännu satt quar

Uppå den gyldne tunnan som han viste.

Skoflickareförklä' var drufvor och grönt.

Och gubbens hufvud var löfvat och skönt.

Och de där skona som Bacchus klacklappa,

- Klack lack lack, kamrater slå i.

Drick som skoflickare, skål mon ami! -

Just de där skona en gudinna tappa.

Var det då Venus elf Vesta, hur sa?

Nej det var Platskan! -Ja så, det var bra.

[Avskr. 1787]
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Sjung Bacchi hjeltars lof

I gudens glada hof!

Han sofVer på sin tunna,

Och därtill har han lof.

Slå i, väck gubben opp,

Fyll vin uti hans kopp.

Och drickom uti rågadt mål,

Vår Bacchi skål!

[Avskr 1787]
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Liljan klädd i hvita kläder

Emot solens brånad träder;

Af dess stråla hon sig gläder,

Men dock tvinar, sakta dör.

Hon afbildar hjertats fara,

då det menlöst vill förklara

Lif och nöjen,

Lust och löjen.

Högsta vällust sorgen för.

Jag en skönhet sorgligt prisar.

All naturens prakt hon visar.

Hon båd syn och hjerta spisar

Med det godas öfv^erflöd.

Men en lilja lik hon glimmar.

Ger min dag blott några timmar;

Så hon svinner.

Och jag fmner

At dess lif skall bli min död.

Trohet sjelf sitt hjerta sårar,

Ömhet lånar aldrig tårar.

Redlig själ man ej bedårar.

Ädelt hjerta sjelf sig rår.
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Och jag rår nu om mitt hjerta.

Cloris, tag dess hela smärta,

Lif och öden,

Ja i döden

Du mitt Hf och trohet får.

[Avskr. 1787] t
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N:o 54

Bacchus aldrig bannar

Lagets goda grannar

Mellan kärl och bunkar,

Blott där kruset stannar,

At man sig bemannar

Med en hals som klunkar.

Klunk kära vän,

Din skål om igen,

För flickorna sen,

Fallallera!

Bacchus aldrig bannar

Lagets goda grannar,

Bacchi barn och män.

Nå, så lätt oss alla

Ned vid tunnan falla

Och hans vinpräss trampa.

Täckes han befalla

Svagöls bittra galla.

Släck ut Templets lampa.

Släck alla bloss

Och låtom oss slåss!

Ej svagöl för oss,

Fallallera!

Därför sku vi alla

Ned vid tunnan falla

Nykterhet till tross.

[Avskr. 1787]
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Meliodi: Lycklig den sakta

Bacchus bedröfvad,

LurfVig och löfvad,

Satt sig vid templets gamla mur.

Vörten han skummar,

Safterna ljummar

Och med fiolen står på lur.

Hör nu hur Fiol

Våt och sur Fiol

Ur D-dur Fiol

Han med sina blötta tummar

Brummar som en tjur.

Stjernan sig sänkte,

Templet uppblänkte,

Portarne imma vört och vin.

Skyltarne slängde,

Systrarne flängde

Lustigt vid vädrens blåst och hvin.

Klang cusin, Fiol

Hör hur fin Fiol

Violin! Fiol

Första tonen nu utträngde,

Klang, tag carafin.
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Klang, glöm din plåga,

Mer eld och låga,

Bacchus han sjunger sjelf för er.

Tungt vid hans toner

Klasar, festoner,

Blomman och drufvan skakas ner.

Men jag ber, Fiol

Prsesto mer! Fiol

Bachus ger Fiol

Gyldne bålar med citroner

Och på tunnan ser.

[Avskr. 1787]
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Bacchus som en katta

Satt och jama på sin matta,

Då han såg

Hvar Fröja låg

I sin understubb och skratta

Vid hans fat,

Så bhxt placat.

Med gumpen upp och brösten platta.

Plitt platt, splitter naken

Viste Venus bara baken.

Gubben log

I bägarn tog

Och gick så burdus på saken.

Med ett jam

Tog han sitt ram

Och börja lustig bli och vaken.

Bägge ville råda,

till dess par bricole man skåda

Bacchus sist,

Sant och vist,

Damp inunder utaf våda.

Af en slump

Sågs nymfens gump,

Och så till slut så syntes båda.



111

Skål för de ägta,

Som nu par bricole så fäkta.

Vivat den

Som har en vän

Vid ett glas och Astrilds skäkta.

Bröder håll!

Par bricole

Vi hvarandra nu beslagta.

[Avskr. 1787]
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Om du vill din börda lätta

Sätt dig ned, berätta,

Och vid detta glaset, detta,

Lätta dina qual.

Säg hvad qual ditt hjerta trycker,

Hvad dig svårast tycker.

Där du med så sneda nycker

Trycker din Pocal.

Tycker du din flicka är för god

At en annan äga?

Kära granne, jag må säga,

Du går dumt till väga.

Gör som andra göra pläga,

Drick ur denna flod.

I den floden släckas alla eldar ifrån Astrilds

gyldne flamma.

Drick i detsamma

Och gladt med brödren glamma!

Drick än ett glas eller två;

Lät henne fa snegla därpå

Hur du dig plär sätta,

Och låta ditt fluidum squätta

[Avskr 1787]
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Sitt ej och pjunka,

När Bacchus dig vill unna

Ur sin gyldne tunna

Fluidum klunka,

Och sjunka

I hans kar.

Drick och var vaken,

När Bacchus vill dig unna

Ur sin gyldne tunna

Nectar för smaken,

Den saken

Ar så klar.

Vet lifvet är en strunt.

Lyckan hon sållas tunt.

Medan vi kunna

Så drickom rundt om rundt.

[Avskr. 1787]
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N:o 59

Lägg ut, lägg ut, si vinden är god.

Mellan klipporna klunka och pejla med lod...

Slå upp fastaget, klunka och läs.

Vet alt timligt försvinner som agnar och gräs.

Klang! där en udde, där ett fyrbåk, och där ett näs.

Läs gossar, läs nu edra läxor jag ber.

Hör åskan ramlar och i sprundet slår ner.

Och hafv^et slukar alt, men jag, jag slukar än mer.

Lägg ut, lägg ut, si vinden är god.

Mellan klipporna klunka och pejla med lod.

Capten, capten, slå ankaret opp

Så at fiuidum squalpar och spritter i topp!

Håll ut, håll ut båd slagsmål och larm!

Denna bålen skall stilla all gudarnas harm.

Kors hvad den punschen den var dejlig, syrlig och varm!

Alarm, rägnbågan strör sitt rosiga sken,

Mer punsch ur baljan båd' för hög och gemen.

Klang vivat för vår redeliga vän, vår capten!

Capten, capten, slå ankaret opp

Så at fluidum squalpar och spritter i topp!

[Avskr. 1787]
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N:o 60

I anledning af en Hogarths tafla.

Reveillen

Trumslagarn ramlar i gränd på fyra,

Tupparne gala vid klockornas dön,

Brandvakten snarkar och vädren yra,

Strömmen han brusar och böljan är grön.

Hundarne skälla vid kattornas pul,

Pottorne squala i skrubb och gränder,

Hyrkusken krånglar och kör och vänder,

Akarne slamra med bjellror och hjul.

Tunnbindar n börjar nu kärlen banda,

Krögarne hicka vid stjernornas sken,

Paltarna kuta med allahanda

Och vaktparaden nu pudrar tupén.

Redan barberarn i ränn med sit fat

Skumpat kring Clara, Maria, Catrina.

Gubbar, si glasena huru de skina.

Drick för din flicka du gamla krabat!

Posterna ropa med frusna miner

Längst in i kuren sitt Verda - lös af!

Kringlan på bagarbodluckan skiner,

Slädorna köras i glittrande traf



Tarmarna skallra och vädret är kallt.

Ut med trakteringen ur munngipan.

Ljuset det brinner nu ner i pipan.

Bålen utdrucken och svagdricka alt.

Gamla bror Jockum med hål i pannan

Snarkar på karmstoFn framstupa så godt.

Grensle på bordet så syns en annan,

Tinningen blöder och ögat är blått.

Åter en gubbe i tankarne se'n

Tänder på pipan och tar gazetten.

Elden den fladdrar uti manschetten:

Altona brinner i näfven på den.

Si Petter Bredström med trumf i klöfver,

slagen och piskad och utan gehör,

bäst han ponerar - så ger han öfver

och uti väggen han tinningen kör.

Hatten är borta och skjortan i kras,

Handskarne ligga quar på duken.

Där ligger käppen och där peruken,

Kippade hasor och krossade glas.

Uret i rundeln det slår och pickar,

Säjaren pekar tre quart uppå fem.

Gamla bror Jockum vid baljan hickar,

Ropar i ångsten - Tag hit nu en kläm!

Åter en annan med ögonen hop

Tjock och rödblommig siefven fattar.

Squalpar i bålen och ler och skrattar,

Sjunger om Cloris vid tupparnas rop.
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Men hör på trumman i gränden gubbar,

Piparen valkar sit rossliga slem.

Gamla bror Jockum, hur du dig skubbar.

Ar det så dags bror - at nu skall du hem?

Drickom till slut - sidsta droppan, gu tår!

Fast vi på stolarne stupa och ramla.

Skål våra vänner, båd unga och gamla.

Himlen ledsage hvar vän som är vår!

[Avskr. 1787]
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Våren

Melodi: November den femtonde dagen

Nu quicknar den späda naturen,

Och fjäriFn han fläktar bland blommor och bin.

Den nakna och kyliga muren

Bär flätade rankor af rönn och jasmin.

På fäket jämt källorna brusa

I skygd af castanjer och granar och hägg,

Och bakom, där asparna susa.

Hörs jägarens valthorn och hästarnas gnägg.

Än höres en flöjt, än en pipa.

Och än en herdinna på zittran hon slår,

Förgäfves kan Damon begripa,

At han är förgäten och det för ett år.

Han smilar och blåser och bockar,

Och skapar sig till på visst hundrade sätt.

Men nymfen en blomma hon plockar,

och skänker sin Celadon — Och det var rätt.

[Avskr. 1787]
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N:o 62

Samma ton

Säg hvarför min sorgsna herdinna,

Säg hvarför i skogen så ensam du går.

Du söker en herde at finna,

Den herden, kanske han ditt hjerta försmår.

Men nalkas mit tjäll och min stuga

Som skymtar där borta, där bakom i lund.

Jag vill dig herdinna ej truga,

jag endast bereder din lyckliga stund.

Nej Damon, din roliga hydda

I stillhet jag vandrar så sakta förbi.

Hvad som mina sinnen gör brydda.

Det vet blott en enda - lätt bli mej - lätt bli!

Förgät dina konstiga ränker,

Man känner din smickran nog - nog kära du.

Mer ädelt, mer ömsint jag tänker,

Och därför i skogen försvinner jag nu.

[Avskr. 1787]
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N:o 63

Den vakthafvande traktören

Ned vid stora tempeldören

Med blå rock och gula snören

Templets kittlar rör.

Där han kastar korsgeväret

Och nu åter har besväret

At en vört så klar som clairet

Skumma som sig bör.

Tjenare, min goda herr traktör!

Tackandes ödmjukast,

Jag som sjukast

Bland de sjuka

Utur denna vörtekruka

Tar en klunk och kitteln tömmer

Och förglömmer

Alt.

Halt min granne, stjelp ej krukan öR^er ända!

Det kund' lättlig hända,

At de i templet med brygden återvända.

Därför, drick pro gradu!

Klunk noch en klunk. Hur sad' du?

Sjungom i dören,

Välkomne Bacchi män!

Den vakthafvande traktören

Ned vid stora tempeldören

Med blå rock och gula snören

Templets kittlar rör.

[Avskr. 1787]
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N:o 64

ÖfVer en tafla som föreställer en som rakar sig.

Melodi: Gamla Bror Jockum

Det var en gång en målare som måla

Gamla bror Jockum precist där han satt

Och framför spegeln sig kring truten tvåla,

Höljd med sin rakduk, mössa och hatt.

An blixtra knifven i munngipan,

An dyka han så loddrig ned i skåFn,

An på remmen han nu slipan,

An så sög han tobakspipan,

An tog han sig en sup på tvåFn. :||:

Gubben i länstoln snöt sig, log och blunda,

Och gröna tofifeln knarka i sand.

Skjortan var prydd med små manchetter runda

Och i halslinningen röda band.

Lifstycke' framtill tyktes vara

Scharlakan blomeradt uti öl,

Men bak i ryggen syntes bara

Vallmar valkadt af det rara

Västgöten sveper kring sit föl. :||:
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Nu där han satt i länstoi'n med sin kanna,

Limmad kring truten och hvit och våt

Framför en spiseld vid en vattenpanna,

Hukad och surögd, full med försåt.

Tog han rakvattnet, lät det gäsa.

Streta till fönstret, knep där en citron.

Strax arrackskorken för hans näsa

Sprang i taket, börja fräsa.

Och broder Jockum sjöng sin ton. :||:

Skål för mej sjelf och för min tröga lycka,

Målare! måla om du så kan

Hanrejen Jockum vid sitt glas och krycka,

Hvass uti knifven, hvass som en ann'.

Vivat, den saften skall mig smaka!

Jag är så lustig som en friad slaf.

Men aldrig skall jag mig bejaka

Nånsin kyssa någon maka,

Förr skall jag skära halsen af :||:

[Avskr. 1787]
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N:o 65

Marsch Bacchi bussar - marsch öfveralt!

Glaset i handen, hatten på öra;

Bacchus oss alla i dag har befak

At göra halt - här vid tunnan halt.

Venus hon ghmmar i hela sin prakt

Kringhvärfd af Astrild och hela dess vakt.

Vivat gudinnan, som dagen så skön!

Drick hennes skål vid glasenas dön!

[Avskr 1787]
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N:o 66

Pastoral

Melodi: November den femtonde dagen

Snart lugnar den sorlande floden,

Där böljan hon glittrar mot stjernornas glans.

En k}-la sig tränger i bloden,

Och ögat der blundar vid myggornas dans.

Der sorgliga echo besvarar

Camillas uppriktiga rop,

Där tungt hon sin saknad förklarar

Bland lammen som skockar sig partals ihop.

På ängen sig gräset nedlutar,

Hvar blomma insveper sitt brokuga prål.

I skogen vallhjonet ej tutar;

Herdinnan vid källan bortkastar sin skål

På quittrande fogeln at höra,

Klen intet på gökens kuku.

Ej minsta ett löf näns sig röra

Den stunden som helgas åt kärleken nu.

[Avskr. 1787]
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N:o 67

Lika mycke, jag är kär,

Och flickan är

En, en liten krögardocka.

Där jag min rival, så spansk och tvär,

Ser med besvär

Krusa, tacka och bocka. Fine

Och när jag ett stop begär

Och af ma chére

En, en liten kyss vill locka,

Ser jag den canaljen, ja jag svär,

Båd här och där

Baktill fmgra och plocka.

Hur skall jag då göra? Fan regera!

Vi sku slå'n, och du skall oss traktera!

När jag knogen spänner

Och jag ingen känner.

Slår jag båd förmänner,

Fiender och vänner. Da Capo

[Avskr. 1787]
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Bacchi morgonstund 1787

Vid klockans klang till morgonbön

Och folkets trängsel om hvarandra,

Och vid aflösningar som vandra

Bland hästars tramp och kärrors dön,

Uppsteg en sol så varm och skön

Så, där jag satt på krögarns trappa

Med hufvut insvept i min kappa,

All färg jag såg, så var den grön.

Den lilla Lisken log så godt

När fönsterluckan upp hon skrufva.

Fast hon var mjällhvit som en dufva

Så skifta linnet grönt och grått.

Ja - sjelfva nymphens nyktra spott,

När hon god morgon åt mig nicka.

Den blef så grön och sjelf min flicka

Grönspräcklig som en bergamott.

Den hylFn där stora stånckan står

Med pipen vänder åt pulpeten

Ar med zinnober, som ni veren.

Rödmålad, och det nu i år.

Den tycktes - jag det ej förstår -

I grönt för ögat sig förb)T:a.

Ja, grön i spisen blef hvar grna.

Så grönögd satt jag där - gu tår.



Men när Mor Maja sjelf kom ut

Och tofFeln knarka inom disken

Och hon beg)^nte ropa "Lisken!"

Och tog Dimanders ur sin strut

Och såg åt hylFn och vred sin trut

Och börja stryka undan håret

Och skubba sig på ena låret,

Då tog min skymning snart sitt slut.

- Gu tår sad' hon - vasserra tri,

En morgon sup utaf det rara?

Hör ungersven - hvad skall det vara,

En dram från Danto brännerie?

Den supen där är slagen i

Ar för parmmätar'n i hövålmen,

Men denna sorten från Kongsholmen,

Ar den ej skön, hvad t\xker ni?

Nu fick jag rätt min syn igen,

Af gyldne färgor glittra solen;

Jag kunde skönja läderstolen,

At han var brun det såg jag se'n.

Så såg jag ta mej den och den

At kappan, den jag kring mig svängde.

För trasor ej ihopa hängde.

Och krögarfar, den djef/ulen.



Med taflan han vid disken satt,

Och min förtäring hopsummera.

Hvar siffra som han nu addera

Stod hvit och trind, och taflan platt.

Jag såg at svart var nu min hatt,

Jag såg min dödsdom i hans knoga.

På dörr'n jag därför mig förfoga.

Och när jag gick så var det natt.
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Skicka hit ett glas åt bror

Som sitter där och grubblar på sin flicka.

Mig angår det intet, men jag tror

För mej så ska det intet klicka.

Hvem ä den?

- Det får du aldrig veta.

-Namnet sen?

- Omöjhgt at utleta.

- Heter hon ej Greta?

- Hvarför mej förtreta?

- Kanske då Agneta?

- Hvarför så just heta?

Skicka hit ett glas åt bror

Som sitter där och grubblar på sin flicka.

Mig angår det intet, men jag tror

För mej så ska det intet klicka.

- Söta vän.

Din skål igen!

Men säg mig om din sköna flicka:

Ar det den.

Den där igen

Som satt i brinken där och sticka?

Bor hon ej

Därbortnas? - Nej!

- Hvar bor hon då?

- Hon bor ... hur så?

-Åh, svara nu!

-Drick bara du.

Och töm dit glas och hicka.

[Avskr. 1787]
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N:o 70

På Claes på hörnet den 16 Maii 1787

Melodi: Hvad må jag ej gråta etc:

Kom öppna vårt tempel, höj kransen till sk)4t

At kittlarne fyllas med nectar och sylt.

Drufvorna pressas,

Trattarne hvässas,

Re'n uti templet mässas.

Präktigt beslagen.

Till denna dagen

Bacchus sin tunna förgylt.

För dig och mig han henne fylt.

Bjuder dig klunka ur krönta skålar,

Gladt för dig målar

Rosiga bålar

Där dig ditt fluidum räcks.

Din syn i glättuga strålar

Ren blundar i glaset och släcks.

Förkunna barnena, man ifrån man,

Så ropar nu Bacchus bricolerna an.

Fria från tulla

Ankrarna rulla

Utaf rosolis fulla

Från stora pråmar;



Gungande åmar,

Dragas af gnäggande spann.

Berätten hur er fröjd är sann!

Vinbergen börja sin mognad röja.

Vågor sig höja

Oss at förnöja;

Fartygen lukta af vin.

Med skålen för Bacchus och Fröja,

Omfamna din lilla cusin!

Klang! Inom vårt tempel ej armodet rår,

Vid kryckan binds glaset och krymplingen

Ar han förlägen,

Vänskap benägen

Visar då honom vägen.

Är han nedslagen

På denna dagen.

Nog han sitt respass då får.

Men ack, vår tunna ej förslår!

Delom vårt mått, en och en i sänder.

Vänner och fränder,

Hjelpsamma händer

Gör at hon rinner än godt.

Men Bacchus sitt glas nu omvänder

Och önskar bricolerna godt.



Där sen I på bryggan den plundrande class

Med sugarna ragla, plirögde på lass,

Vältra och undra,

Ryta och dundra

Och mina åmar plundra.

Men mina söner,

I som jag kröner,

Visen mitt färgade pass!

Klang, ryck din korkskruf blank och hvass.

Retas med koreken och bjud mig dricka!

Öppna min svicka.

Sjung för din flicka!

Klingar du granne? - Jo, jo,

För alla sig redeliga skicka

I ära, i vänskap och tro.
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N:o 71

Du som för din framtid bäfvar,

Och med alla krafter sträfv^ar

Göra godt och vara redUg

Och beskedhg

Man;

Du skall tänka ej som andra

Som på Bacchi slussar vandra.

Denna stora vinpocalen

Qualen

Släcka kan. Fine

Nej, din framtid broder platt förgät.

Prisa ödets lagar,

Borga dig ditt fat och ät

Och sjung om du behagar.

Vandra sen

Mot aftonen

I Fröjas glada fjät.

Där skall du din framtid altid säll

Och altid lycklig för dig fmna.

Med din herdinna

I en och samma fäll

Gladt se din morgon och quäll.

Stolt som en tysk gesäll

Som skyr sin värdinna

Och borgar och bjuder farväl. Da Capo

[Avskr 1787]
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Sommarmorgon - Pastoral

Den 2. Augustii 1787

Natur! Din pragt vid dagens timma

Hjertat ömt upprör.

Hvad ljusa sken som ur sin dimma,

Morgonrodnan strör!

Ditt öga till skyarne för,

Se solen ur molnen bestrålar

Och målar

Båd vikar och sjöar och dälder och näs.

Förgyller hvar blomma, försilfrar hvart gräs.

De öppna fällt sig grönt utsträcka

Under blom och säd.

De gula åkrar gladt betäcka

Här och där ett träd.

Sjung herde i lunden och quäd!

Sjung nu om din frihet herdinna,

Besinna

Hur herden vid källan han lyss och han ler,

Hur lammena springa kring kullarna ner.
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I viken syns de hvita änder

Simmande i land,

Med halsen krökt sig ankan vänder

På den hvita sand.

An spritter en löja vid strand,

An ekorn den quisten han släpper

Och knäpper

Och hoppar i granen från gren uppå gren,

Beställsam, försigtig och altid allén.

Se ditåt - dit - där aspen susar.

Dit man båten styr.

Hur böljan sig i hvirflar krusar

Och i bläddror flyr.

Hur vattnet kring årarna yr.

Hur roddar'n han sitter och och leker

Och smeker

Sin flicka i båten och nickar och ror.

Hur hon ler åt honom och suckar och tror.

Natur! Din fröjd förtjusning väcker

I fördubbladt prål.

Det ljusblå hvalf sin glans utsträcker

Ofver ögats mål.

Ett sväfvande quittrande skrål

I luften utbreder naturen,

Och djuren

Begynna sin högtid till pris för den magt.

Som sirat sitt tempel med blommor och pragt.



Kom Thirsis, sätt dig i det gröna

Bredvid mig - sätt dig;

Och Amarillis, du min sköna,

Närmre källan stig!

Tag cittran och spela för mig;

Och jag tar min flöjt och spelar

Och delar

Min frihet min sällhet i lyckliga år

Med dig min herdinna, ty lunden är vår.



N:o 73

Deviser.

På ett bräde at sätta glas och punsch på.

I ett lustigt lag jag prålar,

Altid min butelj ger rus.

Crösus hade mindre skålar,

Oden hade mindre krus.

Bara nectar på mig trifVes,

Haut margaux och oscebad.

Arrack, bästa som förskrifVes,

Hända kan ett glas nu gifves.

Rent i botten, drick, var glad!

På ölmuggar

Vinet gör dig glädjefuU,

Sjung för Bacchus och din flicka,

Men i fall du tumlar kull

Kan du ligga quar och dricka.
*

Har du granne en million,

Eller har du intet fyrken.

Leta bara källardyrken,

Drick ett glas, det är raison.



Om din ovän dig förföljer

Och din bästa vän bedrar,

Drick ditt klaret om du har;

Klaret all vår sorg bortsköljer.
*

Om ditt hjerta tänker ömt
Och din sköna dig bedrager,

Bara du ett spetsglas tager

Har du sorgen redan glömt.
*

Hvad är lifvet? Ett elände.

Hur skall du nu lustig bli?

Jo! om du den saften kände

Som jag nu slår för dig i.

*

Alla sorger som dig möta,

Dränk dem uti din pocal.

Bittert blandas med det söta

Som förtjensten med förtal.

[Avskr. 1787]
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N:o 74

Den dygdige

Du ädla dygd som hjertat pryder,

Hvad du lär vara älskansvärd,

Fast jag gunås ej är så lärd

At jag vet rätt hvad det betyder,

Blott at jag lefver och mår väl.

Hur vill du då at jag skall lefva?

- Jo! aldrig dig i trängsel vefva!

Den dygdig är som intet stjäl.

[Avskr. 1787]
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En Tjufs egenskaper.

Hur skall en tjuf beskaffad vara?

- Saktmodig och behändig man,

At ha podager går ej an.

At aldrig rent på frågan svara;

Dessutom, spenslig till sin kropp.

Behöfver ej så långa finger

Men väl en fot som hurtigt springer.

Ej vensterhändt at dyrka opp.

[Avskr, 1787]
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En ärlig Man.

Hur kan man rätt en ärlig man
Åtskilja fint firån någon annan?

- Jo! när man rätt ej skönja kan

Ett inbränt märke ner i pannan

Och ingen uppsyn tvär och sur.

At han ej bär de stora spännen;

Men säkrast för den menskjovännen

At framför alt ej bruka ur.

[Avskr 1787]
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Förmaning

Vill du säll din lefnad njuta

Med et godt och ärligt namn
Bör du fromt i vänners famn

Med din dygd dig innesluta.

Gömd och glömd det skadar ej.

Men! den vän ditt hjerta väljer

Fråga, om han har buteljer.

Smörj 'en om han svarar nej.

[Avskr. 1787]
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Välment råd

Hvar kan du ditt hjerta lätta

Och förglömma lifvets skam?

Bästa stället, och det rätta,

Ar hos mor på Zinkens damm.
Då försvinna hufvudbråken

I ditt mörka räknesätt.

Blir ditt hjerta då ej lätt

Kan du trösta dig med kåken.

[Avskr. 1787]
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En morgon då brändvin tröt.

Vid klockans klang och tunga klämtning

På detta rum jag pennan tog.

Hvart slag som gumman Hedvig slog

Påminte flaskan gå till hämtning,

Och handen varsamt skorpan ta.

Men flaskan i sin gamla våda

Lät ögat tomma bottnen skåda,

Fast JEol siöng i tarmarna.

[Avskr. 1787]
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Kihlberg

Hur Bacchus plär bestyra

I ankarn på mit golf,

Så har jag klockan tolf

Ren slukat mina fyra -

Om jag ej den femte sett.

Bekymrad och i taget,

Den sjette går på slaget,

Och nu - nu slog hon ett.

[Avskr. 1787]
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Okunnig.

Du ädla dygd som sinnet pryder,

Hvari består din härlighet?

Af dig jag ej det minsta vet,

Långt mindre hvad din lön betyder

Och om du lyckans skatter bär.

Tvärt om tror jag mig sällast vara

När jag ditt namn ej kan förklara

Och blott blir ohängd som jag är.

[Avskr. 1787]
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Barbara Fest firad den 9. Decbr 1787.

Måltids Visa.

Bröderna taga

Hvar en sit glas - hurra!

Om de behaga

At hedra Barbara.

Barbara - ja

Hvad säga häfderna?

Häfderna

De säga Gumman har varit bra.

Häfderna mena
At Noach i sin pråm

För sig allena

Svälgt fluidum en åm.

At han på spe

Jämt vid sin bägare

Tittade

Åt bergen at få Barbara se,

Om han skull finna

På den fördränkta park,

Ännu en quinna.

Till sällskap i sin ark.



Hon fick, ja ja,

Ert rum på bänkarna.

Bröderna

Torde fmna denna anstalt bra.

Man vet i arken

Intill de minsta rum,

M hvcid på marken

Som mognar fluidum,

Fanns det ju där

I rankor frukt och bär

Ungefär

Som nu i kälkarna hos oss här.

De glada åtta,

Se^n de vid regnets skur

Hvar på sin potta

Had" tagit sig en lur,

Drucko igen.

Och så en omgång se'n.

Bägaren

De hvälfde i hTtio dagar än.

Gäss, höns och duh'on

Morkullan och kalkon

Bland vinets druh^or

Innästlat sina bon.

Hvad hjerparna

Och åkerhönsena.

Orrarna

Måst varit då alt för kostliga.



Bröder Bricoler,

Kom klingom än en gång

Vid Bacchi joller

Och all C\T:herens sång!

Höj armarna

I vädret med hurra!

Barbara,

Den främsta festen bland festerna!

Arken var proppad

Af verldens lif och lust.

Just då neddoppad

Stod verldens gröna kust.

Men par bricole

Så ropte Noach - Håll!

Som ett fjoll

Han slunga duR^an ut på vår boll.

Skåden vid glaset

Med hjerta godt och gladt

Middagskalaset

på berget .\rarat.

Där bröder, ack

Hvad pontack punsch och rack!

I sin frack

Noach stod på däcket där och drack.

Då just den tiden,

Så säga häfderna,

Blef gumman riden,

Vår fru, mor Barbara.



Noach, hurra!

I bussarongerna

Chapeau bas,

Gaf första stöten åt Barbara.

Kransen vi bära

Och, alla bröderna,

Klingom dens ära

Som plantat drufvorna!

Klingom igen.

Och skicken, Bacchi män.

Bägaren

Vår högst upsatte bror och vår vän.
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Bacchus han satte sig neder at läsa

En alt för kostlig historia, ja,

Om hur man stolt bland förfäderna

Jämt drack - och prisa Noachs röda näsa,

Hur som där arken jämt slingra och flöt;

Fluidum aldrig den torstiga tröt.

Där fant han huru den kärliga dufva

Jämt oljoquisten i näbben hon bar.

När gubben Noach i arken satt quar

Och ville snart förgås af bara snufv^a.

Afgrund och himmel de ropade - Sjunk!

Men gubben Noach, han ropade klunk.

Läs då min granne ur denna volumen.

Denna historia är riktig och sann.

Hvart pagina beskrif^er hur'dan,

Hur'dan vår Bachus är och lilla Hymen.

Pagina nitton den säger så här:

Noach plantera och du det förtär.

Pagina tjugu bevisar detsamma,

Hur uti kärlekens armar ett barn

Fångas och snärj es i snidiga garn

Och vill till födslofläcken på sin mamma.
Klang Bacchi bröder! Men klinga och håll,

Denna historien skrefs just par bricole.

[Den 9 dec. 1787]
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N:o 84

Julklappar 1787

En ring med blå sten och en ägta juvel ofvanpå.

Anse intet mig för ful

I de mörka sken och strålar,

Fast jag andra gången prålar

På ert finger nu i jul.

Den mig eder hand tillsäger

Menar kanske för sin del:

När ni alt hans hjerta äger,

Ar ett lappri min juvel.

En blomsterquast.

Dessa blommors friska färg

Grönskat kring de hvita diken,

Och som mellan sjö och berg

Plockade på Nyckelviken

Räckes er min nådig Fru.

Af ett frö det där uprunnit.

Som för femton år man fiinnit

Och som frodar sig ännu.



Med en Ring.

Huru tiden löper kring

För at härja och förtära,

Vänskap är en kosthg ting.

Till en bild utaf dess ära,

Nyttja denna lilla ring.

Med en plym.

Roddarena på Cythern

Som hvar dag kringpejla djupen,

Hvar en med sin casque på tvärn,

Buga sig så djupt i slupen

Och vid "Lyft på årarna!"

Ofverlämna denna plymen

Med en hälsning ifrån Hymen
Och från alla gracerna.

Med ett par strumpor af carduspapper.

Ej på stadens arbetshus

Slika strumpor nå'nsin säljes;

Ibland alla par som väljes.

Finnes inga af cardus.

Denna skänk, aldeles nej.

Skickas ej af Rådman Skrickel,

Ej af er cusin bror Mickel

Utan som present af mej.



154

Med en muff. Anecdot om någon skinnarfru.

Ja, hvad skall man göra mer?

Jag har gjordt hvad jag har kunnat:

Min paulun jag er förunnat,

Alt en bagatelle för er.

Jag i verkstan lät er rycka

Man mins allra bästa muff

Gudar jag må rysa - Uff!

För en så bedräglig lycka.

En kortlek med några alnar band.

Denna kortlek svår at blanda;

Ryck fru Dreyer, ryck ett kort

Så ser hon bland allehanda

Några alnar band - må gjordt.

Ej behöfves bordet bonas,

Lika mycke' hvad för bord.

Kackalorum, konsten gjord

Värda fru - här ser ni Jonas.



Med en gumse.

Denna gumse hvit och ren

från ett Canaan sig förskrifVer;

Canaan uti Galiléen

Slika hvita gumsar gifver.

Håll till godo denna klapp

Från julmarkna ns ljusa gångar.

Om han lilla Jeana stångar,

Blir det henne en attrapp,

Anse det för en.
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På ElfVik den 27. December 1787.

An en gång

En glädje sång

Med glasen i händer;

Den länder

Vår värd till heder och ära.

Men vår sed

Ar ta hvar sked,

Och gaffeln och knifven

Hvart endaste par.

Men fins här i huset

En droppa än quar,

Så skall den ur kruset.

Tack, tack, kära far!

Duktyg, ja,

Serveterna,

Hvar en åt sig väljer

Buteljer

Och alt hvad vi nu begära;

Oss tillhör

Båd ost och smör

Och gården uppskrifv^en

Med kittlar och kar.

Men fms här i huset

En droppa än quar.

Så skall den ur kruset.

Tack, tack, kära far!
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N:o 86

Till Brödren Sven Widman den 28. December 1787

Carl Michel hälsar er gu tår,

Er tjenare och Godt Nytt År!

Svälg af din gula råga

Så mycket du förmår.

Carl Michel hälsar eder än,

Gu tår i raska Bacchi män!

Hvarthän sku Brödren tåga

Bland dessa altaren?

Vår broder Sven till ära

Hans skål vi nu begära.

Och klingom hvar en med sin vän

För brödren, brödren Sven,

Klang igien.
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Luften kulen och mulen,

Kom och dansa ut julen!

An en sup ur flaskan tag

Om du är karlavulen!

[13 januari
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N:o 88

Vid Högströms bröllop på ElfVik d. 13 Januari 1788.

Måndags morgon sad' bruden,

Nu vet jag mera än jag viste, hå hå.

Innan kransen och skruden

Och kronan sattes på min hjesse, hå hå.

Nu skall jag blifva mor och maka.

Barn och gubben bevaka.

Aldrig nånsin vi bli elaka,

Vi sku säng och vagga skaka.

Tisdags morgon sad' gubben.

Nu vet jag mera än jag viste, hå hå.

Kransen föll ned på stubben.

Och kronan föll uppå min hjesse, hå hå.

Nu skall jag blifva far och maka

Och min hydda utstaka.

Aldrig nånsin bli vi elaka.

Himlen må vårt tjäll bevaka.

Onsdags morgon helt tida

Sad' bruden, nu vet jag så mycket, hå hå.

Med min man vid min sida,

Så sjunger jag ej mera hå hå.

Gubben min skall min slända nära

Och på händerna bära.

Och vårt hushåld skall altid ära

Widman och hans fru så kära.



Torsdags morgon begyntes,

Och bruden klef ur kalla sängen, hå hå,

Och karbasen den syntes

På Högströms gamla gröna jacka, hå hå.

Bruden började till örfilar

Lilla handen at vända.

Hvem som vill slik traktering gillar,

Men ej Högström kan hända.

Fredags morgon var mulen

Och som en böndag mörk och ängslig, hå hå.

Brudgummen, karlavulen,

Skull nappa i karbasen fattig, hå hå.

Fattig gubbe, just när han nappa

Nu sin kärsta i kjolen.

Börjad' hon at r)^ggbastet klappa.

Glömde bröllopsfiolen.

Lördags morgon då hände.

Bäst bruden satt sig upp i sängen, hå hå.

Och brudgummen han kände

Hur ryggen var så illa plåstrad, hå hå.

Steg den sköna upp ur sin dvala,

Knäppte haken i stubben.

Och med flaskan till källan skala,

Gaf en styrkdrick åt gubben.
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Söndags morgon helt stilla

Brudgummen med nattmössan på hjessan

Fick en kyss af sin lilla,

Med vilkor at ej gå uti högmässan.

Måndag, tisdag och onsdag sedan

Samma eld bröt ur askan.

Därpå slagsmål, kanske emedan

Ingen tår fans i flaskan.



N:o 89

På ElfVik den 14. Januari] 1788.

Melodi: Secreterare Forssmans NIenuette.

Lidingön

Ar skön

Med de hvita tak och vakar;

Fast med dön

I isen det slår och brakar,

Ändå aldrig man försakar

Tvenne såta makar

Här på denna ön, så glada goda.

Värden han

Bör sällhet visst förmoda;

Lika dan

Som vi ä' alla goda,

Skall han i lif och död sig vyckz

Aga den alra Ijuf^aste lycka.

Lefve hon och lefv^e han!



Trio

Sätt dig i gräset där

Vackra herdinna.

Vill du dig påminna

Vid vår första timma,

Huru åldrarna försvinna?

Ett år i dag det är,

Nej - det är tvenne.

Som jag först såg henne.

Det är verklig tvenne.

Om du vill dig ömt besinna,

Den ringen som jag bär

Skänkt' du mig då Camilla.

Gilla

Mitt tankesätt!

Säg, har jag rätt?



N:o 90

Den 8 Februari 1788

Du har titlar, du har rang.

I din bål vid pukors klang

Kyparn idelig öser,

Och du dricker ut.

Taffeltäckarn med sitt fat

Raglar kring din disk placat,

Tills hofmästarn med pleureuser,

Bådar balens slut.

Ändå under Bacchi segersång

Pinglar du kanske ännu en gång,

Och du känner intet minsta tvång,

Fastän du öser och slöser.

Du med uppsyn stolt och tvär

Din bajonnerskinka skär

Och vid Bacchi tapp och svicka

Sprider gudars glans.

Fräter liksom en Vielfrass,

Glor på stop och päronglas,

Med en äfventyrlig hicka

lämnar din substance.

Du har alting, du har cypervin,

Equipager och ménagerin,

Men hvad har du intet - du ditt svin?

Pirum - du har ingen flicka.



Vackra ögnekast ibland

Och en hvit och rundad hand

Och en barm gjord för en maka

Och en puls som slår.

Och en kyss som söfva kan.

Skit! - sad' du som Nymanskan -

Gå i mor din du tillbaka

Du din skurk, gu tår!

Skönhet, när hon räcker bägaren

Och med Bacchus fyller den igen;

Mina bröder, ta mig den och den,

Jag kan de tvenne försaka.



N:o 91

Den 10 Martij 1788

I Bacchi glada åldermän,

Er hedersstol blir denna, den.

Ikläden Bacchi purpuren

Och Er för Bacchus bugen!

Om I ej dricken ut hvar tår

Som för Er nu islägen står,

så kom i hug, er ed är svår,

I åldermän, I ljugen!

Om I ej räcken bägaren

Åt närmsta granne som Er vän,

Så ljugen I en gång igen.

Men bischofsbålen squalpar än.

Men, men

När Du vid vinets altar ber.

Och någon torstig på Dig ser.

Och ensam Du tar Ditt quarter.

Ditt högmod vid Dig lådar.

Den fattiga vill ock ha vin.

Fastän han ser med trumpen mine

Hur spindeln i hans penningskrin

Han spinner sina trådar.



Därför, så skrifver Bacchi lag,

En fattig uti handen tag,

Till Bacchi altar honom drag,

han törstigare är i dag

än jag.
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N:o 92

Vid rättaren Joh: Lindquist och

Maria Ullströms ägta förening.

April 1788.

I fjol Maria spådde sig man,

Johan Lindquist, i afton sin önskan han vann. Fine

Ingen trodde brudens ord,

Men nu ser man saken gjord.

Vin och främmande och hvita dukade bord.

Denna saken nu min sann

Ej ändras kan.

Ingen dödlig dristar sig den sanning neka. Da Capo

Han plättat och så spunnit sitt guU

At hans vinst öfverväger ett gyldne schatull. Fine

Men spinnrocken den nu skall,

Kära Far, i alla fall

Bort på åtta dagar till dess leken blir all.

Si hvad remmaren, lull lull,

Hvad den är full!

Den skall brud och brudgum narra till at leka. Da Capo

Klang vid de kärlens lustiga skräll,

Ömt besinna den skålen och mins och var snäll. Fine

Först vi bruden önska godt,

Se'n den maka hon har fatt,

Sist båd' bo och tomtelycka, tömmom vårt mått!
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Lefve brud och brudgum säll

Till åldrens quäll,

Till dess Döden syns åt grafven lian peka! Da Capo

Till eget tjäll är roligt at ha

Sjelf sin nyckel, stängsel, arbeta, må bra, Fine

Spinna, virka, väfva sy,

Plätta, sätta tomt i by

Tills besvären från ens hydda flygta och fly.

Är det intet roligt, hva,

Se mödrarna

Uti hundra alnars väfvar blöjor bleka? Da Capo

I morgon när bönklockan hon slår

Så där quarten till åtta, slå i och gu tår, Fine

Kom slå vad, I liggen än,

Bruden bredvid brudgummen,

Bara kyss och klapp och pip lilla vän.

Hvem är den som ej förstår

At nästa år

Kärlekspanten skall båd mor och far beveka? Da Capo



N:o 93

Den 12. April 1788.

När som de tänkte

At gå som nyktre män,

Bacchus han stänkte

På dem en droppa än.

De ville gå, men benena igen

Källaren

Bestego - och de domnade sen.

Så bäst man tänker

At Bacchus intet se,

Skyken uppblänker,

Han ropar - Tjenare!

Och vännerna de blunda och de le.

Främmande

Får Bacchus utaf riddarne.

Nu är den tiden,

Sig Bacchus bugar djup,

At soFn, nedskriden.

Bebådar oss en sup.

Buga dig djupt - så får du än en tår.

Nästa år

Brännerierna lekamen får.



Hufvudet skälla

Och klipp nu af ditt hår.

Om du skull falla

Där brännvinskitteln står,

Håret, kamrat, då af din hjessa

Ny peruque du får

Af Bacchus lagrad - hvart år.
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Du som bedröfvad

Kring Bacchi tunna går

Nu med din kanna,

Vill du stanna,

Bli söfvad,

Och somna där du står?

Snart du inöfvad

Sitter

Löfvad

Och full med glitter

Utaf rosolis och persico, gu tår.

[Avskr. 1788]
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Bacchus pumpar ur sin svala,

Fluidum hörs kring Templet squala

Ofver bröderne som i dvala

Kring hans gyldne tunna rusiga stå.

Ingen enda orkar tala,

Kinderna svullna och benen smala;

Mellan Bacchi brygder skala

En och hvar i yran grumliga grå.

Bacchus, din tunna - hvad den är angenäm!

Hvad ofrälsen bland drottar du kan göra förnäm,

När hans mantel bär, bland drufvors bräm,

Samma färg som andra som till templet framgå.

[Avskr. 1788]



N:o 96

Den 15 Maj, 1788 i P. B.

Just i förrgår, midnattstid,

Huru dags? det blir därvid,

Mellan tolf och ett, må göra!

Därom ingen strid.

Just så dags kom Bacchus, han

Sjungande, placat och grann,

Började i bålen röra

Och sitt sällskap fann.

Tjenare god' vänner och gutår!

Ropte Bacchus, denna båFn är vår!

Om den intet, gossar, nu förslår.

Kyssen mig, gossar, på öra!

Milde fader! skrek enhvar,

Om du hundra bålar har.

Finns en ibland dina söner.

Som ej droppan spar.

Om du, där du Mälarn ser.

Ser hvar våg, som rinner ner,

Och du där hvar sqvalpning röner,

Hvad den droppan ger;

Så för hvar en droppa fordra vi

Utaf dig en sup från kronbränneri,

Och, om du slår mera än uti.

Mera dig drufvan kröner.
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Vivat, ropte Bacchus, hej!

Altid Ja, men aldrig Nej

Nånsin röjes i min hicka,

Ty jag kan det ej;

Ty min mening är så här:

Den som altid nykter är

Och ej har sin flaska kär,

Ar en skälm till punkt och pricka.

Kära hjertans, bara märk och hör:

Den som bär en skalk härinnanför.

Han sitt bröst ej nånsin yppa tör,

Därför fruktar han at dricka.

Gossar, klingen en och hvar.

Och berömmen vinets far!

Du, som knifv^ens ägg nu bryner

Och i korken skar,

Tag dit glas som ärlig man,

Drick så mycket som du kan.

Döm om mina glada syner,

När ditt glas du fann!

Jag befaller dig, befaller än:

Ar du skyldig en min goda vän.

Må du, på Hamburger-källaren,

Stjäla bort taflan för Hyner.
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Hustrun utstänger

Mig från sin säng,

Slottscancelli slänger

Utslag i fläng,

Creditor tränger

Och är så sträng. :||:

Se där tre skäl hvarför jag häng

[Avskr. 1788]
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177

Fredriks dag 1788.

Fredrik, om din lycka mån
Dig vänskap nu den skålen ömt tillägnar.

Söta mamma lilla med sin son

Vid bordet alla vännerna fägnar. Fine

På din dag

Ditt namn vi gladt förklara.

Du och jag,

Vi glasen sammanpara,

Och nu till din heder.

Under stilla seder.

Saften man tillreder.

Fredrik, om din lycka mån
Dig vänskap nu den skålen ömt tillägnar.

Söta Mamma lilla med sin son

Vid bordet alla vännerna fägnar.

Din ungdoms vår

I glada år

Må åldrens krona länge söka,

Och nöjd och säll

Din lefnads quäll

Ditt lugn i tidens storm föröka.

Drick Fredriks skål!

Klang i vår bål!

Vårt göromål

Blir Fredriks skål.

Den magt som rår

Om våra år

Hans hjerta i sin oskuld hägnar. Da Capo



N:o 99

Julklapp: ett par glasögon utan glas uti

När min herre tänder ljuset

Och går till fiolerna

Och ser ned på noterna

Vid sitt dubbelt öl i kruset,

Passa dessa ögona

Som en skänk från fattighuset

Af er brud, mor Maritha.

[Avskr 1790. Sannol. fr. dec. 1789]
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Den 20 Oktober 1792

Bacchi Port.

Kors, ur mundgipan hvad röda floder,

Sillsallad, byckling och kyckling, pastej!

Fatta i klappen på porten, broder,

Håll fast i knappen, i skörtet på mej!

Bulta på porten och dansa och klif,

Medan jag lemnar min råga i gränden!

In genom strupen och ut genom änden:

Summa summarum, vårt vanskliga lif.

Aj-aj, aj-aj - min trogna frände!

Jag skall förtro dig en hemlighet, drick!

Mollberg, som fordom så redlig du kände,

Tycker ej mera om tidernas skick;

Fast han just inte vill låta förstå

Alla de knep, som hans hjerna känner,

Så skall jag hviska vid er, goda vänner,

At han är missnöjd och krånglig ändå.

Hör du, din skurk, ned vid Bacchi tunna.

Du där med bägar'n, plirögd och flat.

Du där, som låtsar at inte kunna

Vrida hans rankor och sprunda hans fat!

Säg, är du intet en törstig spion?

För alt det goda, din tunga suger.

Säg oss i morgon, om du inte ljuger,

At du har kramat med oss din citron.



Säg oss, om nedrig du nog kan vara

Mot lilla Iris i Gråmunke gränd,

Inte dess bolster och krus försvara,

Just liksom nymfen dig vore okänd.

Ut då, för tusan, från bordsändan ner!

Brinnande klart till vinets ära,

Våga dig intet at nalkas oss nära,

Om du ej Venus och Bacchus tillber!
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Barbara dag, den 15 December 1792

Om prinsen utaf Brunswig nalkas,

Med hela sin armé till oss.

Så, förrän vi med Prinsen slåss.

Skall han vid vinets brunnar svalkas.

Och vika undan alla gräl;

Ihjel, ihjel, båd' barn och makar,

Om intet prinsen saften smakar,
ij

Som smakar oss så hjertligt väl!
j

Krön kärlet med olive-qvisten,
|

Och sprunda det, du frihets vän! jl

Om räcken och om polacken
|

Med Barbara är hela tvisten.

Och den förliks med skål på skål;

Skål, skål, skål, skål, I Bacchi männer!

Hvar en uti sin riksgäld känner,

Om han kan gälda än en bål.

Med enig hand omhvälf din tunna.

Där niska händer tappen fäst!

Medborgligheten blir vår gäst.

En hvar vi lemna, hvad vi kunna, i

Till delning af vår panacée.

Den ena dricker till den andra.

Och, när från tunnan vi hemvandra.

Så sjungom vi Tegalité!

j
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N:o 102

Svaren ja, I Bacchi män!

- Ja vi, ja vi svara!

- Viljen I vid bägaren

Broderskap förklara?

Viljen I vara

Adla hjertans tröst och ro,

Bland Bacchi skara

I hans gyllne källrar bo?

- Jo, jo, vi göra så

Och fram till kärlet gå:

Vi sku oss para

Och sprundet uppslå.

[Senare än 1779]
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Register

Text Musik Komm.

A
Ack! min himmel hvad för plåga 337 337
Adonis sällan - kan 77 155

Aldrig vet jag bättre ro på dagen 16 62

Alla sorger som dig möta 138 247
Anse intet mig för fiil 152 260
At rimma i hvar - rad 323 323

B
Bacchi bröder! se på Movitz där

vid knuten 344 345
Bacchi skålar äro - bra 76 155

Bacchus aldrig bannar 107 207
Bacchus bedröfvad 108 208

Bacchus han satte sig ned och

klacklappa 103 233 203

Bacchus han satte sig neder at läsa 151 233 258
Bacchus pumpar ur sin svala 173 286
Bacchus som en katta 110 234 210

Bjud i dansen flickan opp 13 206 58
Blir dig världen mer och mer 72 140

Bröderna passa glo och gräla 95 228 187

Bröderna taga / Hvar en sit

glas - hurra 147 248 254
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Bäst från stadens buller - vara,

C
Carl Michel hälsar er gu tår

D
Dagakarin pustar och flämtar

Den vakthafvande traktören

Denna gumse hvit och ren

Denna kortlek svår at blanda

Dessa blommors friska färg

Det kan hända Bacchus tubbar

Det var en gång en målare som
måla

Det var intet en minut

Det är din skål min vän

Ditt hufv^ud är af alabaster

Draken med sin - perpendickel

Du dig tycker stolt och stor

Du fähund du, som hjorden aktar

Du har titlar, du har rang

Du som bedröfvad

Du som för din framtid bäfvar

Du som i Bacchi gårdar

Du vill till en skönhet gå

Du ädla dygd som hjertat pryder

Du ädla dygd som sinnet pryder

Text Musik Komm.

76 155

157 250 266

319 319
120 228 226
155 260

154 260

152 260

84 224 165

121 240 227
70 140

312 313

69 140

76 155

70 140

314 314
164 250 275
172 237 285

133 245 243

88 226 181

72 140

139 248

146 254
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Text Musik Komm.

E
Ej på stadens arbetshus

-Lyll illllicl vJJCVd-lClj Od-llJi VJU.VJ.llllld. Ju

Enslighet! trösta nu detta sorgsna

bröst ou 9 1 QZ 1

0

1 97

r

JTdU-Cl /vUUilU UCll /iLbLlllU. xVcHd U.U Dl O JIU
Farväl aptit med brännvinssupen / ZU4 c 1Dl

Finge jag en tron blott sira 19 66
Fordom i Calabrien 9 1Z i /u

Foten sig i dansen svingar 309 309
rreoriK, om am lycKa man 1 771 / /

rortecKning pa roijanae ar

lJclL.L.111 V^UilllliCllLlCLliCi oUlll

[...J digdLL lldll VC11U.C11

VJ

Cramla Vfor N/faia hon satt med

sin katta 102 233 199

Gif mig svar blott på en fråga 72 140

Glada dagar / Mig behagar 9 55
Glimmande nymf, blixtrande öga 37 210 95
Gråt intet Tirsis, jag dig förlåter 58 217 127
Gubben Flagel, gubben Hagel 5 203 45

H
Har du granne en million 137 247
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Text Musik Komm,

Har du sett hur med oss går 71 140

Hette hon Barbara? - Ja, ja 85 170

Hur Bacchus plär bestyra 145 253
Hur kan man rätt en ärhe mano 141 250
Hur många fruar har du kär 70 140

Hur skall en tjuf beskaffad vara 140 250
Huru tiden löper krine 153 260

Hustrun utstänger 176 252 292
Hvad är din sysla och natur 69 140

Hvad är lifvet? Ett elände 138 247
Hvar kan du ditt hjerta lätta 143 252
Hvar skall ditt bröllop stå en eåne 69 140

Hvarför jämt så tankefull 72 140

Hvårföre? Säj mig, hvarföre

gråter du 59 218 127
Här ser Du en skugga af en

Backi Hiälte 34 91

Hör min vän - när du är kall 71 140

Hör pukorna! / I fält vi dra 24 75

I

I Bacchi glada ålderman 166 250 277
I ett lustigt lag jag prålar 137 247
I fjol Maria spådde sig man 168 251 27S>

I ären lymlar alla tre 69 140

Ingrid! - Hvad befaller Frun 74 219 148
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Text Musik Komm.

J

Ja, hvad skall man göra mer? 154 260

Jag må bedyra / Ett hushåll styra 1 1 57
Jo! jag svär vid Bacchi syra 68 139

Just i förrgår, midnattstid 174 250 288

K
Kom sad' Bacchus kom min
Nunna 78 222 137

Kom öppna vårt tempel höj

kransen til skylt 130 244 238
Konung Saul, konung Saul 22 203 71

Kors, ur mundgipan hvad röda

floder 179 296

L
Lagfarne go' herrar välaktade män 66 136
Lagfarne Preses, gode vän 49 212 109

Lidingön / Ar skön 1 62 271
Lika mycke, jag är kär 125 241 232
Liljan klädd i hvita kläder 105 205
Luften kulen och mulen 158 268
Lustigt är ibland poeter 28 82
Lägg ut, lägg ut, si vinden är god 114 275

M
Marsch Bacchi bussar - marsch

öfVeralt 123 230
Mollberg skulle lära läsa 70 140
Movitz strök VioFn till dansen 71 140
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Text Musik Komm.

Mutter porten är stängder 39 39
Mutter, jag kommer med

lyktan upptänd 55 215 123

Måndags morgon sad' bruden 159 225 268

N
Natur! Din pragt vid dagens timma 1 34 227 245
Nu quicknar den späda naturen 118 239 223

Nämn ett namn som du har kärt 71 140

När min herre tänder ljuset 178 296
När som de tänkte 170 248 284
När tar du dig en sup min Far 69 140

När är på dricka brist och slut 69 140

O
Om din ovän dig förföljer 138 247
Om ditt hjerta tänker ömt 138 247
Om du blefve rik en gång 73 140

Om du vill din börda lätta 1 12 212

Om du är bjuden i kalaset 92 227 184

Om jag vor' Neptimi son och

hade beckad tröja 17 64

Om prinsen utaf Brunswig nalkas 181 299

R
Res dig upp, min sorgsna anda 18 65

Roddarena på Cythern 153 260
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Text Musik Komm.

s

Si fälenubben 44 107
Sicken kapun tillräcklig för alla 96 229 189

Sitt ej och pjunka 113 237 214
Sitter du i vrån så feter 98 230 191

Siöng jag så om kärleks smärta 30 84
Sjung Bacchi hjeltars lof 104 204
Skicka hit ett glas åt bror 129 242 237
Skål du Raton 8 205 53
Skål för det kön som hjertat gläder 306 306
Skönhet, en förförisk prydnad 70 140

Snart lugnar den sorlande floden 124 239 231

Solen framtåga 337 254 332
Sorgsna folk! Er frihetstimma 26 207 77
Stolta verld, din glans och våda 15 60

Svaren ja, I Bacchi män 182 302
Svenske män, hvad oro vankar 27 208 77
Systrar hör sådan kostlig bassong 32 209 85

Säg hvarför min sorgsna herdinna 119 239 224
Säg, hvem är din bästa vän 73 140

T
Tirsis, Coridon, / Adonis, Celadon 64 127
Trumslagarn ramlar i gränd på fyra 115 238 217
Tycker du, min ädla vän 72 140

Tyst, hör det ringer 325 326
Töm ur din bål 82 224 163
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Text Musik Komm.

u
Ulla gret en aftonstund 73 140

Ulla, krögarn ropar 53 121

Under det at Movitz han hällde 80 223 160

Ungkarlskammaren belägen 86 225 174

Uppå världens stolta plan 71 140

V
Vackert sällskap denna stund 70 140

Verda? - God vän 99 231 192

Vid ett torp i en skog 51 214 116

Vid klockans klang och tunga

klämtning 144 252

Vid klockans klang till morgonbön 126 235
Vill du säll din lefnad njuta 142 251

Vinden är i öster 87 177
Vinet gör dig glädiefull 137 247
Vinets gud vi tillbe 101 232 197

Ä
Åh du din stolle, lät bli at fundera 100 194

Ä
An en gång / En glädje sång 156 249 263

Är det confectio 42 103

Ö
Ödets präster och prästinnor 62 127
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Innehåll

N:o Text Komm.

1 Gubben Hagel, gubben Hagel 5 45
2 Farväl aptit med brännvinssupen 7 51

3 Skål du Raton 8 53

4 Glada dagar / Mig behagar 9 55
5 Jag må bedyra / Ett hushåll styra 11 57

6 Bjud i dansen flickan opp 13 58

7 Stolta verld, din glans och våda 15 60
8 Aldrig vet jag bättre ro på dageno / o 1 o 16 62

9 Om jag vor' Neptuni son och

hade beckad tröja 17 64
10 Res dig upp, min sorgsna anda 18 65
11 Finge jag en tron blott sira 19 66
12 Fordom i Calabrien 21 70

13 Konung Saul, konung Saul 22 71

14 Hör pukorna! / I fält vi dra 24 75

15 Sorgsna folk! Er frihetstimma 26 77
Svenske män, hvad oro vankar 27 77

16 Poeten

Lustigt är ibland poeter 28 82

17 Pä Auditeurens Herr GustafCervins

och Mademoisselle Beata Elmqvists

Bröllopsdag, den 8. Fehruarii 1771

Siöng jag så om kärleks smärta 30 84



192 Innehåll

N:o • Text Komm.

18 Systrar hör sådan kostlig bassong 32 85

1 9 Kongl. Mayts och Swea Rikes

Högstbetrodde Man och Råd

Riddare och Commendeur afKongl.

Mayts Orden Högwälborne Baron

Herr ERIC VON
STOCKENSTRÖM
En ringa Skald, En Sång-Gudinna 33 89

20 [Företal till Fredmans Epistlar]

Här ser Du en skugga af en

Backi Hiälte 34 91

21 Fredmans XXVJII Epistel, Lämnad
vid Caisa Lisas Säng om aftonen

d: 30 Julii 1771

Glimmande nymf, blixtrande öga 37 95
22 Fredmans XXXII Epistel till

Beckmanskan om en Vinterafton

Mutter porten är stängder 39 100

23 Fredmans XXXVII Epistel, till

Bröderna, på hans födelsedag,

d: 9 Sept:.1771

Är det confectio 42 103

24 Fredmans XLIII Epistel till unga

husjungfi'U72, men enkannerligen

till lilla Lotta i köket om något

som passerat

Si fälenubben 44 107



Innehåll 193

N:o Text Komm.

25 Project ingifuit till Speculations

Collegium den 24. Februarii 1772

Lagfarne Preses, gode vän 49 109

26 Den lyckliga bonden

Vid ett torp i en skog 51 116

27 Ulla, krögarn ropar 53 121

28 Episteln angående slagsmålet vid

balen på Blå Porten

Mutter, jag kommer med lyktan

upptänd 55 125

29 Pastoral I Tirsis och Daphne

Gråt intet Tirsis, jag dig förlåter 58 127

Pastoral I Elegie

Hvarföre? Säj mig, hvarföre

gråter du 59 127

Elegie I Adonis död

Enslighet! trösta nu detta

sorgsna bröst 60 127

Marsch till Odets Tempel I Elegie

Ödets präster och prästinnor 62 127
Pastoral I Det räddade Lammet
Tirsis, Coridon, / Adonis, Celadon 64 127

30 Det står illa till ner i landsorterna

Lagfarne go' herrar välaktade män 66 136

31 Jo! jag svär vid Bacchi syra 68 159

32 Epigrammes

I ären lymlar alla tre 69 140

När tar du dig en sup min Far 69

Hvar skall ditt bröllop stå en gång 69



194 Innehåll

Text Komm.

Hvad är din sysla och natur 69 140

När är på dricka brist och slut 69 -"-

Ditt hufvud är af alabaster 69 -"-

Vackert sällskap denna stund 70 -"-

Det var intet en minut 70 -"-

Hur många fruar har du kär 70 _"_

Mollberg skulle lära läsa 70 -"-

Skönhet, en förförisk prydnad 70 -"-

Du dig tycker stolt och stor 70 _"_

Har du sett hur med oss går 71 -"-

Hör min vän - när du är kall 71 -"-

Uppå världens stolta plan 71 -"-

Nämn ett namn som du har kärt 71 -"-

Movitz strök Viofn till dansen 71

Hvarför jämt så tankefull 72

Gif mig svar blott på en fråga 72

Blir dig världen mer och mer 72

Tycker du, min ädla vän 72

Du vill till en skönhet gå 72

Ulla gret en aftonstund 73

Säg, hvem är din bästa vän 73

Om du blefve rik en gång

Fruntimmers morgonstund

73

Ingrid! - Hvad befaller Frun 74 148

Bouts-rimés

Bacchi skålar äro - bra 76 155

Bäst från stadens buller - vara, 76

Draken med sin - perpendickel 76



Innehåll 195

N;o Text Komm
34 Adonis sällan - kan 77 155

35 Kom sad' Bacchus kom min

Nunna 78 157

36 Den 4 December 1785

Under det at Movitz han hällde 80 160

37 Töm ur din bål 82 163

38 På Börsen 1786

Det kan hända Bacchus tubbar 84 165

39 Den 15 Maj 1786

Hette hon Barbara? - Ja, ja 85 170

40 En visa afsjungen vid Bergmästaren

öfuer Öster götlands och Söderman-

lands Bergslag Välborne Herr

Johan Engelberth Hallencreutz och

Mademoiselle Högädla Beata Mari

Riselb bröllopsfest den 28 maii 1786

Ungkarlskammaren belägen 86 174

41 Vid expedition den 14. Augustii 1786

Vinden är i öster 87 177
42 Barbaradagen på Börsen den

8 December 1786

Du som i Bacchi gårdar 88 181

43 Den. 5 Februarii 1787

Om du är bjuden i kalaset 92 184

44 Vid ett lomberspel d. 5
Februarii 1787

Bröderna passa glo och gräla 95 187

45 Sicken kapun tillräcklig för alla 96 189



196 Innehåll

N:o Text Komr

46 Sitter du i vrån så feter 98 191

47 Verda? - God vän 99 192

48 Arones Konung

Åh du din stolle, lät bli at fundera 100 194

49 Vinets gud vi tillbe 101 197

50 Gamla Mor Maja, hon satt

med sin katta 102 199

51 Bacchus skoflickare

Bacchus han satte sig ned och

klacklappa 103 203

52 Sjung Bacchi hj ekars lof 104 204

53 Liljan klädd i hvita kläder 105 205

54 Bacchus aldrig hannar 107 207

55 Bacchus bedröfvad 108 208

56 Bacchus som en katta 110 210

57 Om du vill din börda lätta 112 212

58 Sitt ej och pjunka 113 214

59 Lägg ut, lägg ut, si vinden är god

/ anledning afen Hogarths tafla

114 215

60

Trumslagarn ramlar i gränd på fyra 115 217
61 Våren

Nu quicknar den späda naturen 118 223

62 Säe; hvarför min sor2;sna herdinna 119 224

63 Den vakthafvande traktören 120 226
64 Ofuer en tafla som föreställer en

som rakar sig

Det var en gång en målare som
måla 121 227



Innehåll 197

N:o Text Komm.

65 Marsch Bacchi bussar - marsch

orveralt 123 230
66 Pastoral

bnart lugnar den sorlande noden 124 231

67 Lika mycke, jag ar kar lic125 232
68 Bacchi morgonstund 1787

Vid klockans klang till morgonbon 126 o 5 c233
69

Cl 'TT' 1 o 1

bkicka hit ett glas at bror 129 237
/u Pä Claes på hörnet den 16

Maii 1787

Kom öppna vart tempel hoj

kransen til skylt 1 CLCi
iD\J

T 1/I Du som ror din rramtid barvar 133 243
72 öommarmorgon — Pastoral 1 Den

2. Augustii 1787
Natur! Din pragt vid dagens timma 134 243

73 Deviser
T 1*1' o 1

1 ett lustigt lag jag prålar 137 147
AT" ^ •• J* 1"J' C 11Vinet gor dig gladierull

1 oT137
T T 1 • 11 •

Har du granne en million 137 ~ —

Um din ovan dig rorroljer 138 - -

1* 1 • •• 1Om ditt hjerta tanker omt 138
TT 1" \' r "bT~" 1Hvad ar lirvet: btt elände 138 " "

Alla sorger som dig möta 1 '2 o138

74 Den dygdige

Du ädla dygd som hjertat pryder

75 En Tiufs egenskaper

Hur skall en tjuf beskaffad vara 140 250



198 Innehåll

N:o Text Komm.

76 En ärlig Man
Hur kan man rätt en ärlig man

77 Förmaning

Vill du säll din lefnad njuta

78 Välment råd

Hvar kan du ditt hjerta lätta

79 En morgon då brändvin tröt

Vid klockans klang och tunga

klämtning

80 Kihlherg

Hur Bacchus plär bestyra

8 1 Okunnig

Du ädla dygd som sinnet pryder

82 Barbara Fästfirad den 9. Decbr

1787. /Måltids Visa

Bröderna taga / Hvar en sit

glas - hurra

83 Bacchus han satte sig neder at läsa

84 Julklappar 1787

Anse intet mig för fiil

Dessa blommors friska färg

Huru tiden löper kring

Roddarena på Q^hern
Ej på stadens arbetshus

Ja, hvad skall man göra mer?

Denna kortlek svår at blanda

Denna gumse hvit och ren

85 På Elfvik den 27. December 1787

An en gång / En glädje sång

141 250

142 251

143 252

144 252

145 253

146 254

147 254
151 258

152 260

152

153

153

153

154

154

155

156 263



Innehåll 199

N:o Text Komr

86 Till Brödren Sven Widman den

28 December 1787
Carl Michel hälsar er gu tår 157 266

87 Luften kulen och mulen 158 268
88 \^id Högströfns bröllop på

Elfuik d. 13 Januari 1788

Måndags morgon sad' bruden 159 268

89 På Elfuik den 14. Januarij 1788

Lidingön / Ar skön 162 271

90 Den 8 Februari 1788

Du har titlar, du har rang 164 275
91 Den lOMartij 1788

I Bacchi glada åldermän 166 277
92 V^id rättaren Joh: Lindc^uist och

iSdaria Ullströms ä^a förening. 1

April 1788

I fjol Maria spådde sig man 168 279
93 Den 12. April 1788

När som de tänkte 170 284
94 Du som bedröfvad 172 285
95 Bacchus pumpar ur sin svala 173 286
96 Den 15 Maj. 1788 i P. B.

Just i förrgår, midnattstid 174 288

97 Hustrun utstänger 176 292
98 Fredriks dag 1788

Fredrik, om din lycka mån 177 294



200 Innehåll

N:o Text Komm.

99 Julklapp: ettpar glasögon

utan glas uti

När min herre tänder ljuset 178 296
100 Den 20 Oktober 1792 /

Bacchi Port

Kors, ur mundgipan hvad

röda floder 179 296
101 Barbara dag, den 15 Dec. 1792

Om prinsen utaf Brunswig nalkas 181 299
102 Svaren ja, I Bacchi män 182 302

Tillägg

103 Skål för det kön som hjertat gläder 306 306
104 Foten sig i dansen svingar 309 309

105 Det är din skål min vän 312 313
106 Du fähund du, som hjorden aktar 314 314
107 Fader ApoUo och Astrild kära du 316 316
108 Dagakarin pustar och flämtar 319 319
109 At rimma i hvar - rad 323 323
110 Moster Plåtens Grafikrifi

Tyst, hör det ringer 325 326
1 1 1 Solen framtåo;a 331 332
112 Ack! min himmel hvad för plåga 337 337
113 Förteckningpå följande afBacchi

Commendeurer som [...] afgätt

frän verlden
' 340 340

114 Epistel angående Movitz äfrentyr

med Ulla

Bacchi bröder! se på Movitz

där vid knuten 344 345



MUSIKEN
till

VISORNA





N:o 1

Gubben Hagel

Mtf h h h

Alströmersami

P i

p P P P i p
Gub-ben Ha-gel, Gub-ben Ha-gel Är en he-ders

P P P P

man. Punsch båd' varm och kal - ler. Kronor af kris

P P P P IP ^'P

12

i

tal - ler Han i ta- ket, han i ta -ket För oss sät-ta

kan.

Samma melodi - N:o 13.



f

204 =~
j

N:o2

Farväl aptit med brännvinssupen

Cronholms Notebok

Far - väl ap - tit med bränn - vins - su - pen,
Just sjelf - va tun - gan är den slu - pen

\^
'

r
Min ma - ge vill ha myc - ket vått. Så gub-bar ro och
Där Bac-cnus har sitt sä - te fått.

6

-fl\r- ri
ro, lät gå. Lät Bac-chus re - sa, rätt si så.
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N:o3

Skål du Raton

Åkn
• "

I

Skål du Ra - ton.
Tack min Thir - sis.

Skål du Ra - ton.
Tack min Thir - sis.

J IP p r

Skål ett hjer-ta som är lus - tigt och gladt! Skål du Ra - ton.
Skål ett hjer-ta som är lus - tigt och Tritt! Tack min Thir - sis.

P
^'

i' P p
Skål du Ra - ton. Vin är lif - vets bäs - ta skatt
Tack min Thir - sis, Tvy ett så -dant aq - ua - vit!

Fin-kel-joc - kum Fin-kel-joc - kum Är det ba - ra som du

häl - ler u - ti. Fm-kel-joc - kum Fin-kel-joc - kum

15

Tvy ett så - dant fyl-le-rie!



N:o6

Bjud i dansen flickan opp

Deutsches Liederhort

t' > j j
Bjud i dan - sen flic - kan opp,
Sväng en puc - kel - ryg - gig kropp,

Vive la com-pag
Vive la com-pag

i' 1^ 1^ i' I

P P P P 'P P
ni - a! Vive la vive la vive la va, Vive la vive la

ni - a!

i
1

'
^

vive la va, Vive la com - pag - ni

N:o 13 - samma melodi som N:o 1.
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N:o 15 a

Sorgsna folk! Er frihetstimma

Thidstedt

Sorgs - na folk! Er fri - hets - tim - ma

Med Guds hjelp sin gry - ning får. Fos - ter - bro - dren

vil - se går Ut - i nat - tens dim - ma.

«)
i

r r r f

Du har dar - rat för hans slag, Suc - kat vid hans

^5 ^5

y - ra. Än ser du dag, Än ser du dag.

Him - len alt må sty - ra.
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N:o 15 b

Svenske män, hvad oro vankar

Colin och Babet

Sven - ske män, hvad o - ro van - kar U - ti vå - ra

fä - ders bygd? Köp - ta lif och sål - da tan - kar.

Ba - ra träl - dom, ba - ra blygd. Vän - ner ut - af

m
fos - ter - byg - den. Gud och kun - gen i er själ;

Styrk ert mod och fräl - sa dyg - den. Med Guds hjelp går

alt då väl.
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N:o 18

Systrar! hör sådan kostlig bassong

r
I I

P

Monsigny: Rose et Colas

Sys - trar hör - dan kost - lig bas -

song! Se fa-der Mo-vitz svän-gernu strå - ken, Blår till

strän - gar på sin vi - o - lin. Som är mörk - brun och

p—.—^—

1

r r
p'i

hö - ger som kå - ken. Tram -pa de fot -spår, du kä-ra

far. Som fa-der Berg till Bac - chi ca - pi - tel! Tag nu e

mot ka - pell - mäs-tar - ti - tel. Al - drig vin och con-fon - ium

spar.



210

N:o21

Glimmande nymf, blixtrande öga

Duni: LePeintre amoureux de son modele

Glim-man-de nymf, blix-tran-de ö - ga.

r p p
Sväf - van - de hamn bol - strar-na hö - ga

Men - lö - sa styr - ka,Kom, kom du at dyr - ka Vid ett

smalt och ut - släckt ljus Söm - nens gud. v år

1

P
.m 1

II '

Mor - phe - us. Knäpp af din stubb, med van-magtoch

läng - tan. Öpp - na din barm. Min ljuf - Ii - ga träng -tan Och

P P P P
i

f M P P P
lägg på den -na stol Särk, byx -or, koft och kjol.
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Och som-4ia in vid min vi - ol. [Basso:

38
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N;o 25

I

Lagfarne Preses, gode vän

Dunil FENio 26

Lag - far - ne Pre - ses, go - de

\\ \ h.

vän! Sal - ve, gu-tår man-haf - ti - ge män! Jag med res-

pect För er upp -täckt För hvar as-

ses - sor ut - i fm - gren per - fekt Kon - sten at

i
ta ett fick - ur. [Chorus:] Ståt - ligt pro - jekt! [Solo:]

•

Pre - ses upp ur din dva - la! Ta - la, fäll klub-ban.

—
ta col - leg - ium, blandta - la Och be - rät
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16

m
19

d - ur en mängd Kan man väl1 ta- ga a
1 J ' J
i - sen, än - dii ej bli hän gd,

-9 wr

Ty är det ö - det bli hängd sker det nog Om ock-

*—r—
al - drig en kloc - ka man tog Just der - ut

i Ren phi - lo - so-phi; Håll ml - na lam Fin - grar - na

27

fram Fermt ut - i kors och krån - gel, rik - tigt min-

sann! Lät oss pro -be -ra till at röf - va hvar-ann.



N:o 26

Vid ett torp i en skog

Drake

* •

Vid ett torp i en skog Med en häst för en

9

plog En fat - tig bon - de kör - de ocli log Bäst han

m 1

—

m

kör - de en stund Stack han pi - pan i mun För - nöjd af

hjer - tans grund. Nöjd på sin tuf - va klen och

fe

r M'ip p p p
knapp Han vän - de sin lil-la å-ker-lapp

0'' 0

Var så ren i sin själ Tänk -te är - ligt och väl För

u - tan Larm och gräl.
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N:o 28

Mutter, jag kommer med lyktan upptänd

FEN:o46

i j ji ji I

j' ji

Mut - ter, jag kom -mer med lyk - tan upp-tänd. Med mitt
Sky - ar - na blix - tra bland sku - rar ocn bad. Ser du

I
I M p p

^1
;en spänd. Än - aaglas, med mitt valt-horn och bas-son-gen spänd. An - da till stan dit bas-

skyl - ten på Lill-jans mel-lan löf och blad? Brö-der-na dan - sa fem

son- gen är vänd Hö-res e - cho in i^ Gaf-fel - gränd,
sex ut - i rad. Må ej Fred-man ock -så va -ra glad?

Klang! hu-ru lång Min bas - song Och svår han är at hand-

te - ra! Rö - ret är trångt Och för långt. Det gniss-lar hest och

1 - K K _=q

vrångt. Sys-trar, lätt oss pro-me-ne - ra. Tag du mut -ter

' '

lyk -tan och bär. Jag skall för er quin-til - le - ra På bas-son-gen
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N:o 29 a

Gråt intet Tirsis, jag dig förlåter

Colin och Babet

Gråt in - tet Tir - sis, jag dig för - lå - ter!

v \>

Ack hur han grå - ter Hå— hå— hå— Spar di - na tå - rar

Åt den dig så - rar, Kom nu med mig och gå— gå-

I,.

Tag min hand och lät oss van -dra bå - da At på vå-ra

p p
I

^-
p p

fält vår hjord be - skå - da. Glöm, min vän, ett Ii -tet fel af vå-da.

15 < 3
. , 3

. , 3
i

P ^' P ^ ^' P

^'^
Tit - sis, nog har du mitt hjer - ta än - då.



N:o 29 b

Hvarföre, Säj mig hvarföre gråter du

FEN:o 54

[Celadon:] Hvar - fö - re? Säj mig, hvar - fö - re grå
Vick - la ditt kla - de, gråt ej så Bit

a - ter

ter

1

'
1

du?
lig-

Har jag mot dig bru - tit?

Snart där mol - net flu - tit

Ca -

Syns

mil - la lil - la, sva - ra nu! [Camilla:] Ce - la -don! lätt mig mitt
da -gens klar- het öpp-na sig.

huf-vud lu - ta, Mi - na tå - rar för mig sjelf ut-gju - ta.

Ack mitt bröst! Ack mitt bröst! Jag har mist min

her - de och min tröst.

N:o 29 C - samma melodi som N:o 29 b.



N:o 33

Ingrid! - Hvad befaller Frun
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q

I *J^ y'^a Ju dt /iarÅizrÅu^/et Ock Åa.r in-yen Åa pa tät

Stämda unnan i€7r i i^rdn

^7e_J >_b \_J -«' ^

^ P

t? te—i—'—--+^===8 r T r II

1 ^
II r r r " —p—i-
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N:o 35

Kom sad' Bacchus kom min nunna

BHB III

iå
Andante

Kom sad' Baochus kom min Nun-na, Tag min hand och

P ^ L,r I p p
kom och fölg. Sätt dig nerbred- vid min Tun-na I en blom-ster

prydd fau - teuil. Lät oss kär-leks gril-ler dö-da Och vår fri-het

vår -da nu: Drick ett glas af det-ta rö-da; Din och min skål.

r" p u
SÖ - ta Du.
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N:o 36

Under det at Movitz han hällde

FSN:o 57

p k
Un - der det at Mo-vitzhan häll -de Ur sit

Krö - gar - mor i por - ten hon smäll-de. Hon än -

1^
I

stop sin sis - ta tår, — Kum-min god Her - rar?sad hon. Jag nu
L nu i por- ten står.

går. Hvem af oss lef - ver, vet Fan, näs -ta år, Gu -

9

tår! Gu - tår!
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N:o 37

Töm ur din bål

BHB IV
Allegretto

Töm ur din bål Och

r
'

I

r

svälg din var - ma rå - ga ner. Och drick dens

=—

r

skål, Ditt ö - ga gär - na ser. En

r r
'

vac - ker mun, som åt dig

o»

ler, Och glas i hand, hvad vil du ön - ska

N:o 38 - se s. 169.
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N:o 40

Ungkarlskammaxen belägen

BHBI

Ung-karls-kam-ma-ren be - lä - gen I grän - den

ut - af Drott-ning-ga - tan, brö - der; I - från den går nu

vä - gen Till Pa - fos drott-ning län-grened åt sö - der.

Där finns hon ut - i all sin pryd - nad Bland de skö - na som

ip
p r Lr

van - dra; Med en en - da blott sin lyd - nad.

Pr ^'11

Bin -der hon nu den an - dra.

Samma melodi - N:o 88.
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N:o 42

Du som i Bacchi gårdar

Naumann: Gustav Wasa
Marche maestoso

Du
Gör

f
5om 1 tJac - cm g
dig till fes - ten fär - dig.

Vår - dar Dinärf-da tun-na. Vill du un - na Mig för -kun -na
Vär - dig. Af all för - må -ga Med din rå - ga Sorg -ligt tå - ga

P \' V

Bar - ba - ra— vår hjel - tin - na.
Bar - ba - ra graf at fin - na.

Se hvad sken nu brin-na

J?tlll J
—~

Kring de kärl som rin-na! Bar-ba - ra! Höj gla - se - na! Töm

kär - le - na! Hur - ra!



N:o 43

Om du är bjuden i kalaset

FSN:o 60

Om du är bju - den i ka -la - set

Gran - ne, gla - set tag. Men vill du haf - va

n K I I
ji

mer i gla - set. Dun - ka då ett slag. Slå

duk-tigt i bor -det som jag. Och är du bland vän -ner -nas

- . . . ^
lag Dig be-tin-ga, at klin-ga med gla-se-na skål up- på skål. Din

B , - h ^
> ^ ' ^

värd at be - röm - ma och töm - ma hans

Samma melodi - N:o 72.
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N:o 44

Bröderna passa glo och gräla

Haydn I Colin och Babet

. . . 1 h

Brö-der-na pas - sa glo och grä - la Och vid lom-ber-
Bu - ga sig så dgupt och Kni-sa, Blan-da si - na

p p p
I p > i'

I
p p p p

bor -det trä -la, Stolt sin rö - da trumf an - mä - la I all öd -mjuk-
kort och snu - sa Och e-mothvar - an -dra ru - sa Mel -lan bet på

^ }\ ^ )\ }

het.

bet.

—Jag har köpt— straxt him -lar en och ler.

} < ^ <

Jag har köpt ma - nil - jen. Men den an - dra ned -åt ser. Den
^ Brö-dema pas - sa glo och grä - la

gos-sen tap-pat har co-dil-jen. Klang ma -nil -jen! Klang co-dil-jen!
Och vid lom-ber - bor-det trä- la, Stolf sin rö - da trumf an-mä - la

Slå i gla-sen mer!
I all od-mjuk - het.

Fine
Klang god vän-ner, pass! Si bå-len,hurden

quäf-va vill vår stru - pa. Huf - vud - stu - pa, I
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27

O:

män af Bac-chi class Fritt, om det gäl -ler su-

Er u - ti skuld för-dju-pa. Vi - net oss fröj - dar, stor

D.S. alFine

sak i dag - ligt bröd.

Samma melodi - N:o 63. Jfr N:o 57 o. 71

N:o 45

Sicken kapun tillräcklig för alla

Det Indianska campementet

mm 1 h

Sic - ken ka-pun till - räck - lig för al - la.

i
8=^

Fal-le -ral-le-ral - la Fal-le-ral-le-ral - la Den som vill ha, han

täc - kes be - fal - la Och nu trä - da - fram.
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N:o 46

Sitter du i vrån så feter

BHBI

Sit - ter du i vrån så fe - ter,

Med ditt ron glas? Säg hvad den - na saf - ten

he - ter? A - na Lögn din

lån - ga Dro - me - dar - ius! Det är

en bu - telj Från en Bac - chi com - mi - sar - ius

I Mar - seille.
Fine

Så så, drick

och värm din kul - na bälj. Och drick kam



rat din flic - kas skål! Men ack. du

ler och stap - plar dit mål. Se här

I
slef ur den - na D.C. alFine

N:o 47

Verda? - God vän

Ver
Hvad

da?— God vän!
he - ter du?

Drake

Tag
De!

11 L h ,^

7 " '
P

la - set ut - i hand och drick nu om i - gen.
du ve - ta när pa - trul - len klin - gat sju.

M P P P
med-ler-tid, med rå - gad mål Vi dric-ka gla-da vän-ners skål Så

långt det tål.
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N:o 49

Vinets gud vi tillbe

Bacchi Tempel

Vi - nets gud vi till - be Det - ta

al -ta -re Är in - vigdt till hans ä - ra. Des - sa

kärl glas och krus Bju - da duk -tigt rus, När

ti dens qual be - svä - ra.
Fine

Och Det - ta

fat Ar mus-kat. Det - ta hog - lands - vin. De - Ii

cat som suc - cat. Fär - gar ca - ra - fm. Känn det

bäs - ta mjöd man vill be - gä - ra. D. C. al Fine



N:o 50

Gamla Mor Maja, hon satt med sin katta

Monsigny: Le Roi et lefermier

¥ ^ P p i V p p r B
Gam - la Mor Ma - ja, hon satt med sin

j
'

kat - ta Längst in - om skrän - ket på Rö - da Hu -

4

1 > 1 N hlm
sar

7

n. Vai lå i kär -

1

g. såfroiTI som ett bar

J
Oc \i i

- de-lig

pum-] 3a och skrat - ta ; F at - ta i stIn - kan och skTat -

1

a och

10

I r ^
p p

i f
H r p pi r

drack. Ö - let i nä - san på gum - man det stack.

Samma melodi - N:is 51 och 83.

N:o 51 - se ovan.



N:o 56

Bacchus som en katta

BHBI
Menuetto

Bac-chus somen kat - ta Satt och ja-ma på sin

mat - ta. Då han såg Hvar Frö -ja låg

N
I sin un - der-stubb och skrat- ta Vid hans fat. Så

p p r
^

p
i p

blixt plac- kat. Med gum-pen upp och brös-ten plat - ta.
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N:o 57

Om du vill din börda lätta

Haydn I Colin och Babet

Om du vill din bör - da lät - ta Sätt dig ned, be
Säghvadqual ditt hjer-ta tryc-ker, Hvad dig svå-rast

4 i
J'i'H^^PMr ' I I

rät - ta, Och vid det -ta gla-set, det-ta. Lät -ta di - na qual.
tyc - ker. Där du med så sne-da nycker Tryc-ker din Po - cal.

Tyc-ker du din flic - ka är för god At en an-nan ä - ga*;

Kä-ragraMie, jagmåsä-ga. Du gårdumt till vä - ga. Görsom an-dra

fe
gö - ra plä-ga. Drick ur den - na flod. I den flo-den

it

släc4cas al - la el - dar i - från As - trilds gyld - ne flam - ma.

Drick i det - sam -ma Och gladtmed brö-dren glamma!



^Hi« ^^r— ETi; 1

• ^ il ETTT-^ !

r i

Dnck ån ett glas el -ler två. Lät 1len-ne få sneg-la där-på

Hur du dig plär sät - ta. Och lå-ta ditt flu-i-dum squät-ta.

Jfr N:is 44, 71 och s. 169.



N:o 58

Sitt ej och pjunka

Lambert I Colin och Babet

Sitt ei och pjun - ka, När Bac-chus dig vill

Drick och var va - ken. När Bac-chus vin dig

un - na Ur sin gyld-ne tun-na Flu - i - dum klun - ka, Och
un - na Ur sin gyld-ne tun-na Nec - tar för sma - ken. Den

r—M* (3

sjun - ka I hans kar.

sa - ken. Är så klar.

Vet lif - vet

är en strunt. Lyc - kan hon sål - las tunt. Me - dan vi

kun - na Så dric - kom rundt om rundt.

Samma melodi - N:o 94.
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N:o 60

Trumslagarn ramlar i gränd på fyra

Vogler: GustafAdolfoch Ebba Brahe

S

Trum - sia -gam ram - lar i gränd på fy - ra.

Brand - vak - ten snar - kar och väd - ren v - ra.

Tup - par - ne ga - la vid kloc - kor - nas don.
Ström - men han bru - sar och böl - jan är grön.

Hun - dar -ne skäl - la vid kat - tor - nas pul.

Vf n .h

Pot - tor - ne squa - la i skrubb och grän - der.

Hyr - kus - ken krång - lar och kör och vän - der.

Å - kar -ne slam - ra med bjell - ror ochhjul.

Ev. samma melodi - N:o 100
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N:o6l

Nu quicknar den späda naturen

BHBI

Nu quick-nar den spä - da na - tu - ren, Och

3

fjä-rirn han fläk-tar bland blooHnor och bin. Den nak - na och ky - Ii - ga

6

r~p r p
ip p P p p

^'1 J-'^^
mu - ren Bär flä - ta - de ran-kor af rönn och jas-min. På

9

fäl - tet jämt käl - lor - na bru - sa I skygd af cas-tan-jer och

12

gra-nar och hägg, Och bak-om, där as -par -na su - sa. Hörs

15

\
\' P

'

jä - ga - rens valt - horn och häs - tar - nas gnägg.

Samma melodi - N:o 62 och 66.

N:o 62 — se ovan.

N:o 63 - samma melodi som N:o 44.
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N:o 64

Det var en gång en målare som måla

Dorat/BHBIII
Andante

Det var en gång en må - la - re som må - la

Gam - la bror Joc-kum pre - cist där han satt Och fram-för spe-geln

sig kring tru-ten två - la, Höljd med sin rak-duk, mös - sa ochhatt.

Än blix-tra knif - ven i mun - gi - pan. Än dy - ka han så löd-drig

mm P P P
'

ned i skål'n. Än på rem - men han nu sli - pa'n

P
^ I M r

^"

Än så sög han to-baks-pi-pan. Än tog han sig en sup på tvål'n.

N:o 66 - samma melodi som N:o 61.
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N:o 67

Lika mycke, jag är kär

Kronofogdarne
Polonaise

Li
Och

ka myc - ke, jag är kär,

när jag ett stop be - gär
Och
Och

flic - kan är En, en li - ten krö - gar - doc - ka
af ma chére En, en li - ten kyss vill loc - ka.

Där jag min ri-val, så spansk och tvär, Ser med be - svär Kru - sa.

Ser jag den ca-nal-jen, ja jag svär, Båd här och där Bak-till

tac - ka och boc - ka.
^'"^ Hur skall jag då gö - ra?

fin - gra och ploc - ka.

Fan re - ge - ra! Vi skuslå'n,och du skall oss trak - te - ra!

När jag kno - gen spän - ner Och jag in - gen kän - ner,

15 D.C.alFine

Slår jag båd för -män - ner, fi - en - der och vän - ner.

Jfr följande melodi.
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N:o 69

Skicka hit ett glas åt bror

Polonaise

Kronofogdarne

Skic - ka hit ett glas åt bror som sit-ter där och

grub - blar på sin flic-ka. Mig an - går det in -tet, menjag tror För

mej så ska det in - tet klic - ka Hvem ä den? -Det

får du al-drig ve-ta. Nam-net sen? -O - möj-ligt at ut -le -ta.

He - ter hon ej Gre - ta? -Hvar - för mej för - tre - ta?

Kan - ske då Ag - ne - ta? -Hvar - för så just he - ta?så iust he - ta? i

1

9

Skic - ka hit ett glas åt bror Som sit - ter där och
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grub - blar på sin flic-ka. Mig an - går det in -tet, men jag tror För

skål i - gen! Men säg mig om din skö - na flic - ka:
där i - gen Som saft i brin-ken där och stic - ka?

Ill I P i

n/y m r, i ,h,h.s
Bor hon ej Där - bort-nas? -Nej! -Hvar bor hon då?

|> Hj: I.; '

i

.nn
,

,1

-Hon bor... hur så? -Åh, sva - ra nu! Drick ba - ra du. Och

35

töm dit glas och hic - ka.

Jfr föregående melodi.

I



N:o 70

Kom öppna vårt tempel höj kransen till skylt

Bacchi Tempel

Kom öpp - na vårt - tern - pel höj

kran-sen til skylt At kitt - lar-ne fyl-las med nec-tar och sylt.

P
I P

Druf-vor-na pres-sas, Trat-tar-ne hväs-sas, Re'n u-ti tem-plet

mas - sas. Präk - tigt be - sia - gen. Till den-na da - gen

Bac-chus sin tun-na för-gyldt. För dig och mig han

^5
hen - ne fyldt, Bju-der dig klun-ka ur krön - ta skå - lar,

yTWT7n''p- p P j I

p
Gladt för dig må - lar Ro -si -ga bå - lar Där dig ditt flu - i - dum
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j9* 0

1
[>

räcks. Din syn i glät - ti -ga strå - lar Ren

blun - dar i gla - set och släcks.

N:o 71

Du som för din framtid bäfv^ar

Haydn, efter Colin och Babet

m
Du som för din fram - tid bäf - var.

Du skall tän - ka, ej som an - dra

h . .M=P=N
Och med al - la kraf - ter sträf - var Gö - ra godt och
Som på Bac - chi slus - sar van - dra. Den - na sto - ra

t t f (

va - ra red - lig Och be - sked - lig man;
vin - po - ca - len Qua - len släc - ka kan.
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Nej. din fram - tid bro-der platt för-gät. Pri - sa ö - dets

la - gar. Bor - ga dig ditt fat och ät Och

sjung som du be - ha - gar. Van - dra sen Mot

af - to - nen I Frö - jas gla - da fjäL

h . . .

'
P

'
i

Där skall du din fram-tid all -tid säll och all -tid lyc-klig för dig

fm - na. Med din her - din - na I

27

fet

en och sam - ma fäll Gladt se din

mor - gon ochquäll. Stolt som en tysk ge - säll

I



Som skyr sin vär - din - na Och bor-gar och bju - der far

#1—\
—[V-h , . - 1

väl. Du som för din fram - tid bäf - var.

p p p
1

^
p^

Och med al - la kraf - ter sträf - var Gö - ra godt och

/—*—*—

•

va - ra red - lig Och be - sked - lig man;

Du skaöö tän - ka, ej som an - dra Som på Bac - chi

slus - sar van - dra. Den - na sto - ra vin - po - ca - len

Qua - len släc - ka kan.

Jfr N:is 44, 57 och s. 169.

N:o 72 - samma melodi som N:o 43.



N:o 82

Bröderna taga

La Partie de chasse de Henri TV

Brö - der - na ta - ga Hvar

en sit glas— Hur - ra! Om de be

1

"1 '
P '!

1

ha - ga At hed - ra Bar - ba - ra. Bar - ba - ra-

h . . . 1

•

ja Hvad sä - ga häf - der - na? Häf - der - na De

m
ga Gum - man har va - rit bra.

Samma melodi: N:o 93.

N:o 83 - samma melodi som N:o 50.
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N:o 85

Än en gång / En glädje sång

Vogler: "Herdarnasförnöjelse"

P
^ p

i r p M i' j) }
I

Än en gång En glädje sång Med gla-sen i hän-der;Den

län- der Vår värd till he - der och ä- ra. Men vår sed Är ta hvar sked. Och

gaff - len och knif-ven Hvart en-das-te par. Men fins häri hu-set En

droppa änquar. Så skall den ur kru-set. Tack, tack, kä- ra far!



N:o 86

Carl Michel hälsar er gu tår

Kronofogdarne

Carl Mi - chel häl - sar er gu tår, Er

tje-na-re och Godt nytt Är! Svälg af din gu-la rå - ga. Så

p p p p ' r
^ ^'

I

p p P

myc-ket du för - mår. Carl Mi-chel häl -sar e - der än. Gu

tår i ras-ka Bac - chi män, Hvart - hän sku Bröd-ren tå - ga. Bland

p p p p I

f
des -sa al - ta - ren? Vår bro - der Sven till ä - ra Hans

Q .1. . k , r"

skål vi nu be - gä - ra. Och klin-gom hvar en med sin vän För

bro - dren, bro - dren Sven, Klang i - gien.

Samma melodi: Nås 90, 91 och 96.

N:o 88 - samma melodi som N:o 40.

N:is 90 och 91 - se ovan.
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y Marsch

N:o 92

I f]ol Maria spådde sig man

Lambert I Bobis bröllop

fjol Ma - ri

S
'

r
—

t
—

'

1/

spåd - de sig man. Jo - han Lind - quist, i af - ton sin

\ NN ^ N K ^ ' ^
i
9J

ön - skan han vann. In - gen trod - de bru-dens ord. Men nu

6

\ K \ r

^ V
' ' '

ser man sa - ken gjord. Vin och

8

främ-ma

^

—y ^ « .

n - de och hvi - ta

i; * * * • .
'

du - ka - de bord. Den - na sa - ken nu min sann Ej

.?

—

/ r ^---M—

1

än - dras kan. In - gen död-lig dris-tar sig den san-nin|

12

•
ne - ka. I fjol Ma-ri - a spåd - de sig man. Jo-han

15

Lind - quist, i af - ton sin ön - skan han vann.
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N:o 93 - samma melodi som N:o 82.

N:o 94 - samma melodi som N:o 58

N:o 96 - samma melodi som N:o 86.

N:o 97

Hustrun utstänger

Andante

P<?r^ö/^^/ / BHB TV

r r r
Hus - tnin ut - stän - ger Mig

från sin säng. Slotts - can - celli slän - ger Ut

slag i fläng, Cre - di - tor trän - ger Och

J. P" P
är så sträng. Och är så sträng. Se där tre skäl hvar-

för jag hän - ger.

N:o 98 - samma melodi som N:o 69.
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N:o 107

Fader Apollo och Astrild kära du

Åkn

Fa - der A -pol - lo och As-trild kä - ra du!

n 1^
,

Hjel-pe

' '
p

n vac-kert, kä - ra giib-ba

1

r, hjel - pen mig n

F 1

När mi

' '
P

^'

tt ö - ga ser ut -

\\ . h =

af de täc ka
P

'

ett par.

»

^

Lus -tigt käm-pa, seg - rar vin - na u - ti nöj - da dar.
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N:o 111

Solen framtåga

F£N:o 50

So - len fram - tå - ga Med qualm och med plå - ga Kring

sprid -de sin lå - ga Till in - ner-sta rum. Böl-jor-na su - sa Båd

p I
p- p p r

svar -ta och lju - sa Mot strän-der-na km -sa Sitt ght-tran-de skum;

E - ol buil-rar I luf - ten sig kull -rar Från sol - kla-ra kan -ter Till

m
mör-kas-te bran-ter I storm och i fa - sa Syns näc-kar-na ra -sa Med

ro - sor sig ba - sa Och sjun - ga fräckt

Men As-trild präk-tigt tå - ga Och sim - ma
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täckt I skyn med fack - lan och med sin bå - ga Han

gun - ga på mol-nens flackt; Med söm-nens Gud, sin

frän - de Tog As-trild en sväng. Och till en skön -het påstund an

län - de Som gäs - pa ut - i sin säng. Gu - den sin prakt ut

35

bre - der Och bäd - dar den skö-na ne - der Kör ur dess stu-ga

Myg - ga och flu - ga Ser på sin bild för - nöjd;

Bju - der allt vacJcert skå - da Hvad ö - gat ger fröjd Men bäst han

hjer - tat har satt i vå - da Så flög han upp i sin höjd.



i



Kommentar

KOMMENTAR





Kommentar 3

Denna sist tillkomna del av Carl Michael Bellmans

skrifter. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet,

den sista av de volymer som innehåller Bellmans egna

texter i bunden form, skiljer sig redan vid första

anblicken från föregående volymer i serien: Dess titel,

Efierskörd, anger inte vilket slag av Bellmanstexter

delen omfattar, den vill beskriva en avslutande fas av

redigeringsarbetet, en uppsamling av resterande texter.

Dels handlar det om texter som är så disparata att de

inte kan ges någon meningsfull samlande textrubrik.

Dels, och till mycket stor del, om sådana som av olika

skäl förbigåtts vid sammanställningen av Standard-

upplagans tidigare delar. Att den redaktionella efter-

skörden blivit relativt omfattande hänger samman med
Standardupplagans långa produktionstid, från 1921 till

2001.

Någon övergripande plan över hur den stora bellman-

ska textmassan skulle disponeras inom ramen för StU

presenterades inte från början. Av allt att döma ville

man börja med av Bellman själv definierade verk, och
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med undantag för Zions Högtid samlades dessa i StU

I-VI.' Därefter ägnades utgåvan åt en serie volymer

omfattande adresserade texter sorterade efter två

adresskategorier, Dikter till Gustaf111 och konungahuset

(StU VII) och Dikter till enskilda (StU VIII-XII). Den
sista av dessa innehåller avslutningsvis en rad texter

som överhoppats i StU VII - XI och några, framförallt

äldre, publiceringsvärda texter, som föll utanför den

disposition som ditills valts. Redan StU XII har fr. o.

m. s. 58 karaktären av redaktionell "efterskörd".

Vid det Bellmanssymposium som Kungl. Vitterhets

Historie och Antikvitets Akademien på Carl Fehrmans

initiativ anordnade 1976 talade Olof Byström, som då

nedlagt sin gärning som StU:s redaktör, över ämnet

"Standardupplagans framtid". Det han då skisserade av

vad som återstod att utge resulterade i en utgivnings-

plan som började realiseras med del XIII (se min inled-

ning till kommentaren i denna del). Den omfattade till

att börja med Bellmans ungdomsdiktning (delarna

XIII och XIV), och dessa delar skulle motsvaras av en

utgivning av hans senare Bacchanaliska visor och dik-

ter av blandat innehåll (alltså sådant som inte kunde
hänföras till av adressaterna bestämda textkategorier).

Denna "senare diktning" har jag nu låtiti ingå i

Efterskörd eftersom den ursprungliga rubriceringen

' StU III blev resultatet av en felbedömning. Dess första avdelning, Bacchanaliska quäden påvi-

sades av Olof Bvström, stödd av senare forsknmg, vara ett pirattryck av populära dryckesvisor

- anonyma och oattribuerade och knappast med högre källvärde än skillingtrv-ck. Alla är f ö.

inte av Bellman. Dess andra avdelning. En StufRim, återger en egenhändig Bellmanshandskrift

av högst varierat innehåll - rojalistiska hyllningar, gravdikter, epigrammatiska skämtvers, bacc-

chanilska visor m.m. Det handlar inte om ett diktverk utan om en presentation av vad skalden

på senare tid åstadkommit i blandade genrer, tillägnad en god vän (Elis Schröderheim), troli-

gen med förhoppningen att innehållet helt eller delvis skulle nå fram till en hög g\'nnare

(Gustaf III).



Kommentar 5

skulle ha blivit missvisande och intetsägande. "Senare

bacchanaliska visor" är i allt väsentligt ordensvisor (i

Par Bricole och Arla Coldinu) och "Senare diktning av

blandat innehåll" omfattar ju allt övrigt, bl. a. sådant

som är nära besläktat med många av texterna i En Stuf

Rim och sådant som är tidigare utelämnade dikter till

enskilda.

En annan effekt av en långdragen utgivningstid,

under vilken generationer av redaktioner avlöst varan-

dra, är att uppfattningen om vad utgåvan bör omfatta

har förändrats. T. o. m. del XII kan StU beskrivas som
en rikhaltig representativ utgåva. Redaktörerna har för-

behållit sig rätten att, oftast i tysthet, förbigå

Bellmanstexter som de ansett vara atypiska eller min-

dervärdiga. Enligt min mening bör en standardupplaga

av ett skaldeverk så betydelsefullt som Bellmans inne-

hålla alla vid utgivningstillfället kända texter som med
rimlig säkerhet kan tillskrivas skalden, och jag har där-

för bl. a. utnyttjat denna avslutande del för att bereda

plats åt sådant som tidigare medvetet förbigåtts.

Slutligen - Standardupplagans långa utgivningstid

har varit en tid av intensiv Bellmansforskning på

områden som direkt har påverkat utgivningen och dess

förutsättningar. Arkivforskningen har under utgivning-

ens gång bringat i dagen så avgörande viktiga källor

som Eric Westes "samling av bellmaniana", huvudkäll-

lan bakom originalutgåvorna av Fredmans epistlar och

sånger (W), Samuel Christian Wallens Samling af
Swenska Wisor, den största av alla kända vissamlingar

och en närstående källa till Bellmans ungdomsdiktning

(Win 1-14), Bellmans dedikationsexemplar till Eric

von Stockenström av de 25 äldsta epistlarna (Stom)
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och två av Anders Lissanders fyra visböcker (Lsr 1 o. 3),

båda tillkomna under Bellmans eget överinseende - för

att bara nämna de mest avgörande fynden.

Textkritikens och källkritikens instrument har utveck-

lats och finslipats i avhandlingar och studier av bl. a.

Bernhard Risberg, Nils Afzelius, Olof Byström, Bo

Nordstrand, Magdalena Hellquist och undertecknad.

Arbetet med Standardupplagans har stimulerat denna

forskning, samtidigt som denna undan för undan gjort

tidigare delar av Standardupplagan föråldrade. Även

denna sista del innehåller texter som kan knytas till

Bellman tack vare nya rön - se bl. a. följande avsnitt "P.

A. Sondéns avskrifter som attributionskälla".

Efierskörd innehåller mycket som borde ha haft sin

plats i tidigare delar, men volymen innehåller också

sådant som kunnat ges nya meningsfulla textbeskri-

vande rubriker, såsom "ordensvisor". Jag har valt att

inte försöka göra någon genreindelning av dess texter

utan att enbart ordna dem kronologiskt. Jag tror för

övrigt att det hade varit lyckligt om alla texter som inte

hör till av Bellman själv definierade verk från början

hade ordnats på detta sätt: I en kronologisk följd utan

hänsyn till den halsbrytande blandningen av dryckesvi-

sa och evangelieparafras, av ordensspex och gravallvar,

av Fredmanssång och kungssång, av plattityd och geni-

alitet. En sant bellmansk blandning.
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KÄLLOR TILL TEXTERNA
OCH DERAS VARL\NTER.

A. Handskrifter

AC Cantilenae, Collecta et scripta ex [lucka] Holmm die

iv Now: MDCCXC. Tillhör Arla Coldinu orden.

Bgm Samling afBellmans Poesier. Hand och förste ägare,

akademisekreterare Carl Bergström. KB, sign. Vf 12.

Bjn Fredmans epistlar 1—2. Två band, kallade "Björ-

lingsson" efter sentida ägare (hand okänd). KB,

sign. Vf 22:1-2.

Blr Wice-Bok. Första ägare o. inledande hand, J. G.

Bleumer. KB, sign. Vs 57.

DGr 1-4 Bellmans Wisor 1-4. Hand och första ägare, fröken

Hedvig Ulrica de Geer. KB, sign. Vf 24:1-4.

DIG 1:3—5 Blandade ämnen [1]. Manuskriptsamling i kvart

med en numrering av ingående ark bestående av ett

årtal och en siffra som anger arkets ordningsföljd

bland texterna från detta år (avskrivna under detta

år? i efterhand bestämda till detta år?). LUB, Dela

Gardieska arkivet, sign. God coll. 1:3-5.

DIG 1:7-8 Blandade ämnen [2]. Manuskriptsamling i kvart,

bunden som föregående men ej ingående i dess

kronologika svit. Dominerande hand, Johan

Alegren. Många texter är hans egna, och samlingen

torde ursprungligen helt eller delvis ha varit hans.

LUB, Dela Gardieska arkivet, sign. God. coll

1:7-8.

Y^vA Fredmans epistlar 1-2. De första femtio epistlarna i

av Bellman beställd avskrift, dedikationsexemplar

till baron J.D.Duwall. KB, sign. Vf 25:1-2.

Eht Samling afBellmans Poesier - börjad är 1769 (årta-

let sannolikt felskrivet, samlingen torde ha påböjats

betydligt senare, kanske 1779). Förste ägare och

dominerande hand, överstelöjtnant Carl August

Ehrengranat. KB, sign. Vf 10.
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Ekm Dikter i samtida avskrift, kallad "Ekmark" efter

sentida ägare. Hand och l:e ägare okänd. KB, sign.

Vf27 a.

ESR En stuf rim af 65 alnar oppränd d. 24 jan. 1780,

Bellmans egh hs, skriven för och skänkt till Elis

Schröderheim. Den tillhör Kungl. Vitterhets

Historie och Antikvitets Akademien. I deposition

på KB.

Hausswolff LUB: Leonard Hausswoljf, Efterlämnade papper.

Vol. 28.

Hjm 1-3 Allahanda 1—3. Vissamling i tre volymer kvarto.

Hand och l:e ägare, myntguardien Peter Jacob

Hjelm. KB, sign Vs 65 1-3.

KB Autogr. KB Autografsaml. CM. Bellman. "Siöng jag så om
kärleks smärta". Acc-nr 1986/45

Linn Handskrift i den Linnerhjelmska samlingen, Stifts-

och Gymnasiebiblioteket, Kalmar Stadsbibliotek,

sign. Linn. (L.S.) 6 fol.

Lsr 1 o. 3 Poesier af svenska diktare 1 o. [3] (ryggtitel, den

senare felnumrerad "2") Två av ursprungligen fyra

kvartvolymer innehållande A. Lissanders avskrifts-

samling. KB, sign Vs 104b:I o. III. (Se nedan, s. 19ff)

Nhr A Eredmans epistlar 1-50. (införlivades 1792 med
DG Neschers samlingar, därav "Nescher A"). KB,
sign. Vf 26.

NhrB Bellmans Wisor, Fredmans epistlar. Har ingått i

D.G. Neschers samlingar, därav arbetsnamnet. KB,
sign Vf 16.

NhrC Wisor och Verser; de fläste Bacchanaliske. Har ingått

i DG Neschers samlingar, därav arbetsnamnet. KB,
sign Vs 69.

Nordin 104 ColL Nordin. Poetica Svecana. 8 (Ryggtitel) UUB,
sign Nordin 104.

Nyk Fragmentarisk vissamling innehållande bellmani-

ana; mycket nära släkt med DGr. Proveniens

okänd. KB, sign. Vf 27 b.

r*B Parentationer och Orationer etcra håldne uti

Sälskapet Par Bricole. Andra bandet. En dokumen-
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terande samling som påbörjats av CM. Völschow

och fortsatts av D.G. Nescher. PB:s arkiv (depone-

rat på SSA), sign. FIV a:8. (Tidigare signum FIII C 2).

Rsl Wis Bok 1-6. Dominerande hand (inom avsnittet

fr. tiden före 1790) och l:a ägare, mamsell Ulrica

Maria Risell. UUB, sign. v 21: o-t.

Schgm Samling av bellmaniana, huvusakligen skriven av

Johan Schagerström d.y. men med åtskilliga egen-

händiga nedteckningar av Bellman. KB, sign. Vf 14.

Schr Samling af Witterhet. Dominerande hand Jöran

Schröderheim, Elis Schröderheims bror. KB, sign.

Vs 83.

Sdn 1-3 Bellmans ännu otryckta sånger. Hand och förste

ägare, P. A. Sondén. En avskriftssamling till kom-

men i samband med utgivningen av FH 1813,

sammanbunden med övrig av Sondén samlad bell-

maniana. Linköpings Stifts- och Landsbibliotek,

sign. W 57. (Se nedan, s. ISjfi

Stom Fredmans Epistlar Första delen. De första tjugofem

epistlarna i av Bellman beställd avskrift, dedika-

tionsexemplar till riksrådet baron Eric von

Stockenström, opaginerat. Privat ägo.

W Samling av bellmaniana. Hand och förste ägare,

krigsrådet och lexikografen Eric Weste. KB, sign.Vf

26 a.

V 21 n Visbokfrån 7 /öö-r^/^r (ryggtitel). UUB, sign. V21 n.

Vf 36 Bellmans Skrifter Orig. och afskr. (ny ryggtitel)

Manuskriptsamling innehållande bl. a. den s.k.

Zetthermanska hs (Vf 36:1), se nedan, s. 116. KB,

sign. Vf36
Vhwl-7 Bellman, Skrifter, Afikr af Völschow (ny pärmtitel)

1-7. Hand och förste ägare, cornetten C. M.
Völschow. Överläts av honom på CM. Bellman

eller dennes efterlevande. KB, Vf 15: 1-7.

Win 1-14 Samling af Swenska Wisor I-XIV. Pärmstämpel S.

Chr. Wallen. Stadsmajoren och överstelöjtnanten

Wallens hand är genomgående. Bondeska arkivet å

Ericsberg (dep. i Riksarkivet), sign. Manuspript- o.
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avskriftssaml. vol 53-59.

Vs 86:1-2 Sup Visor af Okiände Auctorer Samlade af CM
Völschow 1-2. KB, sign. Vs 86:1-2.

Åkn Vissamling huvudsakligen innehålland Bellmania-

na och åtskilliga nedtecknade melodiskisser.

Senaste privata ägare, Åkerman. KB, sign. Vf 23.

B. Tryckta textkällor

BHB 3 o. 4 Bacchi Hand-Bibliotheque eller Nya Tidsfördrifpå
Gäldstufuan. Del 3, Sthlm 1785 o. del 4, Sthlm

1786.

FH Fredmans Handskrifter, Uppsala 1813. (Se nedan,

s. 18fft)

VU 1 C. M. Bellmans Skaldestycken, se nedan

C. Referenskällor, Bellmansutgåvor

BPA

Bihang

CUl-4

EU 1-2

FH
Steffen 1908

StU 1-16

SU 1-6

VU mak

Bellmans Poetiska Arbeten, till år 1772, sådana han

då ämnade utgifta dem. Utg. G. E. Klemming.

Utgåva baserad på hs Åkn felaktigt uppfattad som
Bellmans egh manuskript. Sthlm 1872.

Bihang till Fredmans Epistlar, Nyköping 1809.

Samlade Skrifter afCarlMichael Bellman, I-FV, utg.

avj. G. Carlén, Sthlm 1861.

Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling, 1-2,

utg. av C. Eichhorn, Sthlm 1877.

Fredmans Handskrifter — se ovan,

Bellman och han diktning, Richard Steffen. Sthlm

1908.

Carl Michael Bellmans Skrifter Standardupplaga,

utgiven av Bellmanssällskapet I - X\^, Sthlm från

1921.

Valda Skrifter afCarlMichael Bellman, I-VI, utg. P.

A. Sondén, Sthlm 1835-36.

Muntra Wisor och Sångstycken (KB:s exemplar har

titelsidan som fotostat efter ett exemplar i privat
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ägo), Sthlm 1814. En troligen på familjen

Bellmans begäran indragen och makulerad uppla-

ga av den samling som, strängare sovrad och sam-

tidigt utökad, kom att bli VU 1-2.

VUl-2 C. M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M.
Völschows manuscripterförsta gången utgifita,

1-2. Sthlm 1814.

KÄLLOR TILL VISORNAS MELODIER
OCH DERAS MELODIVARL\NTER

A. Handskrifter

Eftersom dessa källor inte har några traditionella arbetsnamn har

de här ordnats efter arkiv. Beträffande melodikällor som samman-

faller med handskrivna textkällor i denna volym - Yhw, Win, Åkn
etc. - se ovan.

MAB - Musikaliska Akademins Bibliotek, Statens musiksam-

lingar

Abtrömersamlingen V. Deposition.

Blaise, A. Anette et Liibin, part. sign T-R.

Dansbok 5, Thidstedts Allegro, Marche och Petzine Note Bok, sign

DB/Sv-R

Hallman, C. I., Tillfälle gör tjuften, sångpart., sign T/Sv-R.

Kronofogdarne , sångpart. sign T. Klav./Sv-R.

(Okatalogiserade dansböcker:)

Ser. 1:4509, Hellströms dansbok.

(Kungl. Teaterns samlingar, partitur. Katalogiserade efter pjäs-

namn:)

Bajocco och Serpilla, stämmor (C. Envallsson; musiken av "diver-

se").

Bobis bröllop, part. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Colin och Babet, stämmor. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Den ädelmodiga Princessan eller Nybyggarne i Normandiet, part. (C.

Envallsson; musiken av "diverse")

Det Indiska Campementet eller Den betslade Philosophien, part. (C.
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Envallsson; musiken av "diverse").

GustafAdolph och Ebba Brahe, part. (Gustaf III; musiken av Abbé

Vogier)

.

Iphigenie den andra, part. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Kronofogdarne, part. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Pigan husbondefru, part. (C. Envallsson; musiken av G.B.

Pergolesi).

Tillfälle gör tiufoen, part. (I. Hallman; musiken av "diverse").

Musikmuseet, Statens musiksamlingar

C. E. Södlings samling, Vol. 11:4

Spelmansbok ("tillh. Ludvig Olsson"), sign Ma 9.

KB - Kungliga biblioteket

Contradanser, Noter och Turer, sign S. 255.

LUB - Lunds Univtrsitetsbibliotek

Crofiholms Notebok, Wensters saml., sign Å 4.

KB KVHN - Köpenhamns Universitetsbibliotek

Brodrene Basts Violine Bog, sign C II 5.

I Privat ägo
Emterudssamlingen. Kopia hos professor Jan Ling, Göteborg.

B. Tryckta melodikällor

160 Polskor upptecknade i Södermanland 1823-35, red.: A. G.
Rosenberg, Sthlm 1876.

Bellman, C. M., Bacchi Tempel öpnadt vid en hieltes död, Sthlm
1783.

Bellman, C. M., Bacchi Tempel öpnadt vid en hieltes död, 2:a uppl.,

St Peterburg o. Åbo 1815.

Bellman, C. M., Fredmans epistlar, Sthlm 1790.

Bellman, C. M. Fredmans sånger, Sthlm 1791
Bellman, C. M., "Frun och Pigan", sep.-tr. Sthlm u.å. [1793]
Björn, D. G. Det oskyldiga bedrägeriet, imit. efter Destouches,
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Sthlm 1788.

Collé, Ch., La Partie de chasse de Henri TV, Paris 1766

Dalin, O. von., Witterhets-Arbeten I-V, Sthlm 1767. ("VA 1-5")

Deutscher Liederhort, red.: L. Erk och E. Böhme, Leipzig 1893.

Drake, Erik., Musik till Valda Skrifter af C. M. Bellman., Sthlm

1837.

Duni, Egidio R., Le Peintre amoureiix de son modéle, part.. Paris

1757.

Elers, J., Glada Qväden. Sthlm 1792.

Envallsson, C, Bobis bröllop., Sthlm 1788.

Envallsson, C, Colin och Babet., Sthlm 1787.

Envallsson, C, Iphigenie den andr^, Sthlm 1800.

Envallsson, C, Kronofogdarne, Sthlm 1787.

Favart, [Mme.], Annette et Lubin (Hbretto), Paris 1762.

Flodmark, J., Bellmansmelodiernas ursprung, Sthlm 1882.

Flodmark, J., Stenborgska skådebanorna, Sthlm 1893.

Fosterländska Sånger, red. J. Carlsson, Jönköping 1851.

Hallman, C. I., Tillfälle gör tjuften, Sthlm 1783.

Haydn, J, Favorit-Pieser utur Hr Haydns Sinfonier i klaverarrange-

mang, red. o. arr.: O. Åhlström, Sthlm 1786.

Johnson, H. P, 24 Oder, Sthlm, u.å. [1754].

Kexél, Olof., Bacchi Hand-Biblwteque, Sthlm 1784-86.

La Clé du Caveau, red. P. Capelle [Paris 1818].

Monsigny, Le Roy et le Fermier, [Paris 1763].

Naumann, J. G., GustafWasa, facsimiledition utg. av A. Johnson,

M. Rörby och C. Génetay, Sthlm 1991.

Svensk Musiktidning 1882:17.

EDERINGSPRINCIPER OCH
REDAKTIONSARBETE

Stavningen varierar från avskrivare till avskrivare i de

handskrifter som ligger till grund för vistexterna, och

en normalisering har därför gjorts på samma sätt som i

tidigare delar av StU, d.v.s. med E. W. Westes Svenskt
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och Fransyskt Lexicon som norm (Om Weste, se StU

XIII, s. 12, not). Undantagen från normalisering är

texten till n:o 17, som är en möjligen egenhändig ren-

skrift, n:o 19 och 20 som utgör av Bellman granskade

renskrifter samt de texter som har FH och VU som

källa. Bortsett från stavningen har normaliseringen

inskränkts till följande ingrepp:

Stor bokstav börjar konsekvent varje versrad, återi-

gen med undantag för den möjligen egenhändiga text

n:o 17. I handskrifterna är bruket vacklande, men ver-

saler vid radbörjan är det normala. Att detta bruk kon-

sekvent iakttas i FE 1790 och FS 1791 torde vara skä-

let till att det från början blivit StU:s. I övrigt har

användningen av versaler inskränkts.

Förekommande skiften i stilsort i samband med
språkväxlingar (latinsk stil för latinska och franska ord

i texter med i övrigt tysk stil) har ej markerats.

Bindestreck har tillagts mellan uppenbart samman-
satta ord.

Förlagornas interpunktion har behandlats fritt

eftersom den är om möjligt än mer inkonsekvent än

stavningen. Wallen (Win) sätter som regel endast ut en

punkt vid slutet av varje strof Völschow (Vhw), hans

direkte avskrivare, iakttar en musikalisk kommatering
som vanligen innebär ett kommatecken vid varje vers-

slut (oftast = slut av periodhalva eller tvåtaktsmotiv)

även vid språkliga överklivningar. Interpunktion av

detta slag har lika litet att göra med visans litterära

brm som ortografin har.

Sättet att skriva ut melodiangivelser (timbres, se s.

40) varierar i olika visböcker. Win anför oftast oför-

medlat en textbörjan eller en titel, Åkn skriver "Air:
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Lsr stundom "Mel.: I Vhw står timbres som
rubriker över texten, något som stundom lett till fel-

tolkningar. För tydlighetens skull har jag valt att kon-

sekvent skriva "Melodi: ..."

Dessa ingrepp påpekas ej i visornas kommentarer.

Texterna har så långt möjligt är ordnats kronologiskt.

Dateringar har i flertalet fall måst göras med ledning av

äldsta dateringsbara avskrift, och förkortningen

"Avskr." föregår i dessa fall dateringsåret efter texterna.

Inom varje dateringsår följer texterna i den ordning i

vilken de uppträder i daterande visbok. De texter som
hämtats från Sdn 1-2 och som med starka skäl kan

antas härröra från de försvunna volymerna Lsr 2 o. 4

(se s. 18jJ) har daterats med ledning av dessa källors

beräknade tillkomsttid och avskrifcsdateras "Urspr.

avskr. ca Förkortningen "Tr." står för tidigaste

tryckår.

Saknas förkortning vid textens datum, har texterna

daterats med hjälp av utsatta data i Lsr och i Sdn (när

det gäller data avskrivna efter de försvunna delarna Lsr

2 och 4) eller med ledning av vistextens innehåll. Efter

de texter som dateras i ursprungliga rubriker har inget

datum utsatts.

Kommentaruppställningen är densamma som tilläm-

pats sedan StU XIII (se denna, s. 13ff). Det skall obser-

veras att eventuellt förekommande rubrik (ej N:o-

rubrik) och melodiangivelse ingår i textkommentarer-

nas radräkning. I melodikommentarerna hänvisas där-

emot till strofens och versradens nummer - detta för

att läsaren bekvämt skall kunna jämföra de olika stro-
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ferna med visans musikaliska bild. Takträkningen bör-

jar med melodins första heltakt - eventuell upptakt

räknas alltså inte.

I den inledande förteckningen av visans källor

används de arbetssigna som utgör sökkoder i källför-

teckningen ovan. Den valda textkällan är kursiverad

och övriga källor förtecknas så långt möjligt är efter

ålder. Inom parentes anges visans första tryck. Trycket

i VU bygger alltid på Vhw. SU-texterna går tillbaka på

Sdn eller FH om inte annat anges. I övriga fall har det

första tryckets källa angivits. FH och VU beaktas som
källa när deras texter bygger på icke åtkomliga fölagor.

Efter uppgifter om daterande och attribuerande källa

("Dat.", "Attr.") diskuteras vid behov valet av textkälla

och eventuella avsteg från dess text redovisas i detalj.

Attributionsproblematiken behandlas översiktligt i

kommentarinledningen till StU XIV, s. 26fif. Se även

avsnittet "P.A. Sondéns avskrifter som attributionskäl-

lor" nedan.

Den följande variantförteckningen redovisar i prin-

cip ett urval och upptar förutom varianter ur sådana

handskrivna källor som är och ansetts vara betydelse-

fulla även varianter ur de äldre trycken. I fråga om de

för dessa texter centrala källorna Lsr, Win, Vhw, Sdn,

FH och VU är variantredovisningen utförlig.

Ordförklaringar och eventuella sammanfattande

kommentar har givits i enlighet med principerna i tidi-

gare delar av StU. Den senare kommentartypen har

hållits knapp, av naturliga skäl ofta utgått.

Melodikommentaren har krävt ett betydande

utrymme. Bortsett från att avvikelser från huvudkällan

här noteras med stor noggrannhet motiveras valet av
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förlaga i de fall alternariv har förelegat. Viktiga alterna-

tiva melodigestalter anförs i notskrift och melodins

förekomst i Bellmans övriga visdiktning, i tidens dans-

böcker och sångspel redovisas.

Observ^era att melodikommentererna här - liksom i

tidigare delar där James Massengale verkat som musik-

redaktör - identifierar åtskilliga sådana vismelodier

som i äldre volymer av StU beskrivits som obekanta.

(Se särskilt kommentarerna till n:is 38 och 67.)

Textetableringen och utarbetandet av kommentaren till

den verbala texten har utförts av mig, medan James

Massengale har svarat för melodikommentarerna och

redigeringen av musikbilagan.

Arbetet har slutligen möjliggjorts tack vare generösa

forskaranslag från Kungl. Vitterhets Historie och

Antikvitets Akademien samt Svenska Akademien, och

tryckningen har möjliggjorts av de bidrag Bellmans-

sällskapet erhållit från Riksbankens Jubileumsfond och

från Oskar, Mathilda och Gottfrid Mattssons stiftelse.

Kiviki juh 2001

Gunnar Hillbom
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P.A. SONDÉNS AVSKRIFTER SOM
ATTRIBUTIONSKÄLLOR

Gunnar Hillbom

I avsnittet "Attributionsproblemet" i kommentarinled-

ningen till Bellmans Ungdomsdikter II, Baccanaliska

visor, redogör jag för de principer jag följt när det gäl-

ler att bestämma Bellmans författarskap (StU XIV, s.

26j]). Som den tredje av fyra goda attributionskällor

nämner jag där P. A. Sondéns handskrivna Bellmans

ännu otryckta sånger från 1813 (Sdn 1-2) och den

samma år tryckta samlingen Fredmans Handskrifter

(FH) till vilken Sondén också i hög grad medverkade

(StU XIV, s. 29). Eftersom ett betydande antal texter i

denna avslutande del av Standardupplagan tillskrivs

Bellman, och ungefärligen dateras, med hjälp av deras

sena förekomst i Sdn och FH, finner jag det nödvän-

digt att närmare motivera mitt förtroende för dessa

källor. Det handlar till stor del om texter från senare

delen av 1760-talet, texter som skulle ha ingått i

delarna XIII och XIV om jag vid tiden för deras redi-

gering hade haft bilden fullt klar för mig. Följande skall

betraktas som en vidareutveckling av slutsatser jag dra-

git i Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning

(1980), s. 56 ff och i "Eftermäle" i Fredmans

Handskrifter 1985, s. 218 ff

I företalet till Fredmans Handskrifter redogör redak-

törerna lör sina viktigaste handskrivna källor - två har

"förnämligast" begagnats, har tillmätts störst värde:

"l:o en samling, tillhörig Hr O. J. SCH***; flera sång-

er afBELLMANS egen hand, de flesta öfriga afhonom
rättade". Det måste röra sig om Johan Schagerström
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d.y:s samling av Bellmaniana, här kallad Schgm, och

textjämförelser best)Tker detta. "2:o En dito, bestående

af fyra volumer i Quart, innehållande skaldestycken af

åtskilliga författare, men mest af BELLMAN, och de

flesta ganska sorgfälligt afskrifna." Att det här är

Anders Lissanders vissamling som åsyftas (Lsr) kunde

jag belägga 1980 trots att då endast en av dess delar var

känd. (Att handen var Lissanders visste jag då inte, och

det torde ha varit okänt också för 1813 års redaktörer.

Den enda 1980 kända av de fyra volymerna, Lsr 1,

benämnde jag då, liksom i kommentarerna till StU
XIII, med KB:s signum, Vs 104b.)

"På ett eller annat ställe hafva äfven Utgivarne råd-

frågat en samling i Polio, som funnits bland framledne

Domkyrkosysslom. Gedners bokförråd. ' Att denna

källa, som t\^dligen tillmäts lägre rang, är identisk med
den Bergströmska handskriften Samling af Bellmans

Poesier (Bgm) framgår såväl av textjämförelser som av

denna samlings proveniens. Vidare nämns "insända

bidrag", men att redaktörerna också haft tillgång till

Jöran Schröderheims Samling afWitterhet (Schr) förbi-

gås i företalet. Det framgår emellertid både av textjäm-

förelser och av Sondéns anteckningar i Sdn 2.

Det var ett stort material redaktionen hade tillgång

till. Fredmans Handskrifter kom bara att omfatta 81

texter, ytterligare inemot 300 då ännu otryckta sånger

ur de tillgängliga handskrifterna skrev Sondén för

framtida bruk av i Sdn 1-2. (Bevarade är 236 texter,

men samlingarna innehåller mycket omfattande lak-

uner.) Vid sidan av vad som tryckts under Bellmans

livstid och vid sidan av repertoaren i C. M. Bellmans

skaldestycken, efter C. M. Völschow^s manuscripter 1814
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(VX.J i_2) kom de att utgöra stommen till Sondéns

Valda Skrifter af C. M. Bellman 1835-36 (SU 1-6).

Och de räckte till mer än så. Sdn-texter som Sondén

själv förbigick 1835 (han kallade ju sin stora utgåva

Valda skrifter) togs upp av Chr. Eichhorn i Skrfter af
Carl Michael Bellman. Ny samling 1877 (EU). Han
visar stort förtroende för Sdn trots att han medger att

han ingenting vet om Sondéns källa till Bellmans ung-

domsdiktning.

Förtroendet för Sondéns texter - för att de verkligen

är Bellmanstexter och för deras gestalt - är förstås bero-

ende av vad vi vet om de källor han hämtat dem ur.

Schr är som dess titel säger en samling av vitterhet. Där

finns många Bellmanstexter men också mycket annat

och skaldernas namn är ytterst sällan utsatta. Det är en

olycka för Bellmansutgivningen att denna samling

tidigt kommit att betraktas som en tillförlitlig "bell-

manshandskrift", och vid de texter i FH och Sdn som
är hämtade ur Schr måste man sätta ett frågetecken.

Bgm som "på ett eller annat ställe" utnyttjats är inten-

tionelit en ren Bellmanssamling, men den är inte sär-

deles initierad, och den innehåller texter som av miss-

tag tillskrivits Bellman.

Helt annorlunda är det med de texter som hämtats

från de källor som enligt FH:s företal "förnämligast"

begagnats, Schgm och Lsr. Tillkomna i Bellmans ome-
delbara närhet är de långt mer initierade än en sentida

forskning någonsin kan bli. Att utformningen av deras

texter är tillförlidig och att de (de "CMB"-märkta tex-

terna i Lsr) härstammar från Bellman kan knappast

ifrågasättas.

Problemet är bara att vi endast har tillgång till två av
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de "fyra volumer i Quart" som hörde till de förnämli-

ga källorna, Lsr 1 som identifierades 1980 och Lsr 3

som återfanns 1985. Lsr 2 och Lsr 4 är försvunna - om
för alltid eller tillfälligt sedan 1813 vet vi förstås inte.

Det enda vi kan göra i dagsläget är att försöka rekon-

struera deras innehåll med hjälp av de avskrifter som
förvisso finns i FH och Sdn. För att finna dessa måste

först avskrifterna efter de åtkomliga källor som nämns
i FH:s företal gallras bort, liksom de avskrifter som
uppenbarligen gjorts efter Schr.

Texterna i FH och Sdn 1-2 är till antalet 317, inklusi-

ve ett par dubbleringar. Källhänvisningar som Sondén

på några ställen givit i Sdn 2 visar tillsammans med
textjämförelser att deras kända och okända källor för-

delar sig på följande sätt:

Okända Schgm Ur 1 Ur 3 Bgm Schr S:a texter

FH 39 10 19 9 3 1 81

Sdn 1 97 1 54 9 6 0 167'

Sdn 2 34 4 3 14 0 9 62

Sdn 2,5 4 0 0 0 1 2 7-

Totalt 174 15 76 32 10 12 317

1) Inkl. 17 texter på avlägsnade blad, texter vars förstarader står

kvar överstrukna i registret till Sdn 1

.

2) "Sdn 2,5" kallar jag några blad som följer efter Sdn 2:s inne-

hållsförteckning och som, innan denna skrevs, troligen hörde dit.

De börjar med paginerad sida 1 15 - Sdn 2 slutar på s. 103. Av de

sju texterna på dessa blad är tre av annan skald än Bellman.
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Det är bland de 174 texterna efter okända källor vi har

att söka de texter som härrör från de ännu ej återfun-

na delarna av Anders Lissanders samling, Lsr 2 och 4,

två av de "volumer i Quart" som utgivarna av FH
räknat till sina förnämligaste källor. Att dessa varit de

utan jämförelse mest givande framgår av bilden: Enbart

de återfunna källorna Lsr 1 och Lsr 3 svarar för 108 av

de 317 texterna, de båda andra bör ha svarat för en

betydande del av de 174 texter vars källor är okända.

Vilka det kan röra sig om är bl. a. en textkronologisk

fråga, och här kommer oss kunskaperna om den lissan-

derska samlingens tillkomsttid till hjälp. (För datering-

en av denna samling redogör jag närmare i Kring käl-

lorna till Fredmans epistlar, Sthlm 1991, s. 18 ff)

Lsr 1 har tillkommit 1767 och under tiden närmast

däromkring. Lsr 3 påbörjades under vårvintern 1769

och fördes fram till mitten av februari 1772.

Tillkomsttiden för den saknade Lsr 2 begränsas därför

till 1768 eller tiden närmast däromkring. Men vi vet

mer om denna lucka i samlingen: Tack vare att

Lissander i sin tredje del gav sina texter dubbla num-
mer - ett som avser numret i den aktuella delen och ett

annat som anger numret i hela sviten - kan antalet tex-

ter i Lsr 2 beräknas till 314, nära nog dubbelt så många
som i någon av de kända delarna. Hur många av dessa

som är Bellmanstexter, som av Lissander markerats

"CMB", vet vi inte, men det bör ha varit en betydande

del. I Lsr 1 utgör sådana texter 107 av 204 och i Lsr 3

88 av 140. Vi vet att tiden mellan dessa delars till-

komst, den tid då Lsr 2 skrevs, för Bellman var en

mycket produktiv period, och att Lissanders salong

under denna tid var hans huvuscen.
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Om Lsr 4 vet vi betydligt mindre. Delen kan ha

påbörjats vid mitten av 1771 - vid en tidpunkt efter

vilken Lissander bestämt sig för att reservera återstoden

av sin tredje del för de Fredmansepistlar som nu till-

kom i rask följd. Han kan också ha påbörjat den fjärde

delen först när Lsr 3 avslutats med FE n:o 50 vid mit-

ten av februari året därpå. Hur omfattande Lsr 4 varit

eller är vet vi inte, och inte heller under hur lång tid

Lissander fortsatt att fylla den med texter.

Lsr 1 och 3 innehåller såväl äldre som nyskrivna texter

- vi kan utgå från att det också är fallet med Lsr 2 och

4.

FH och Sdn innehåller 271 texter som på olika sätt

kan dateras till tiden t.o.m. 1775 (med hjälp av rub-

rikdata, innehåll eller förekomst i äldre daterade

avskriftssamlingar). Av dessa är 108 hämtade från Lsr 1

och 3 medan 159 hör till de texter vars källor är okän-

da. Den övervägande delen av dessa härrör rimligen

från de saknade Lsr 2 och 4.

FH är en redigerad utgåva, textordningen följer inte

de källor som anlitats. Men Sdn 1-3 är däremot en ren

dokumentation av ännu ej tryckt material, i dessa sam-

lingar har vi anledning vänta oss att finna de begagnade

källorna representerade av sammanhängande textsviter;

avskrivaren har sannolikt under kortare eller längre

pass ägnat sig åt en källa i taget. Så långt vi kan kon-

trollera är det mycket riktigt kortare och längre sviter

av texter från en och samma källa som dominerar Sdn

1 och 2 - Sdn 2,5 med dess sju texter är en alltför frag-

mentarisk spillra för att kunna ge något utslag.
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Sdn 1

N:o 1-32 är hämtade från Lsr 1, på ett undantag när (Sdn 1

n:o 9)

N:o 47-62 har också Lsr 1 som källa.

N:o'63-67 är avskrifter efter Lsr 3.

N:o 149-153 har hämtats ur Bgm.

N:o 160-168 känner vi bara genom registrets överstrukna

förstarader - de sidor på vilka de skrivits har alla avlägsnats ur

Sdn 1 . Förstaraderna tyder på att de alla varit texter som ingår

i Lsr 1

.

Sdn 2

N:o 3-5 är hämtade ftån Lsr 1

.

N:o 6-17 har som källa haft Lsr 3.

N:o 51-56 är alla texter avskrivna efter Schr.

N:o 57—60 har Schgm som källa.

N:o 61-63 utgörs åter av Schr-texter.

I de sviter som omfattar fem texter eller fler kan olika

slag av överensstämmelser mellan Sondéns och hans

källors textordning iakttas. Sdn 1 och 2 uppvisar pro-

gressiv och regressiv överensstämmelse med källornas

textordningsföljder liksom sporadiska omstarter från

tidigare positioner i förlagan - allt naturliga effekter av

arbetet med att excerpera en omfattande källskrift.

Av de texter vars källa kan bestämmas är det myck-

et få som inte ingår i sviter. Förutom Sdn 1 n:o 9 som
redan nämnts och som utgörs av "Lycka, lilla Gud"
(känd från Win 3 och därför senast från 1766 och

jämngammal med de omgivande Lsr 1 -texterna) är det

i samma del n:o 46, "Vid ett torp i en skog"; en kritisk

textjämförelse vittnar entydigt om att den är hämtad
från Bgm. Sdn 1 n:o 156 är en strötext härstammande
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från Lsr 1, n:o 157 är en inskriven nummerrubrik utan

efterföljande text, n:o 158 härrör från Lsr 3 och 159

från Schgm.

I Sdn 2, är n:o 1 hämtad från Lsr 1. N:o 2 utgörs av

Bellmans namnsdagsdivertissement till Anders

Lissander den 30 /11 1766, Det lyckliga skeppsbrottet,

vars kupletter som fristående texter redan ingår i Lsr 1

.

Sdn 2 är den enda kända källan till Det lyckliga skepps-

brottet, och att det lilla sångspelet som så många andra

av hans texter från 1760-talet har förmedlats av namns-

dagsbarnet kan knappast ifrågasättas.

Också så gott som alla texter som härrör ur okänd källa

uppträder liksom de övriga i sammanhängande textsvi-

ter. Dessa texter kan i flertalet fall dateras, och det visar

sig att sviterna består av kronologiskt anmärkningsvärt

homogena delar:

Sdn 1

N:o 33-45, 13 texter som inleds med 5 texter daterade till

tiden 29/2 1772-13/4 1774 och följs av 8 texter som senast är

från perioden 1767-68.

N:o 68-148, 81 texter. Sviten inleds med "Så ser du din krona

glimma" från den 27 maj 1772 (dubblerad som n:o 18 i Sdn

2). I övrigt består den av texter som i flertalet fall kan dateras

till senast 1766—68 (i de flesta fallen med ledning av avskrifter

i Win) - texter från 1767 och -68 dominerar. 19 av de 81 tex-

terna är kända endast från Sdn och av dessa saknar endast 8

utsatta data. 10 av texterna (84-88 och 109-113) är avlägs-

nade och representeras endast av sina överstrukna förstarader i

registret. Tre av dessa kan inte dateras.

N:o 154-155 finns båda i Wln-avskrift från 1768 eller föl-

jande år.
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Sdn2

N:o 18-50, 33 texter som inleds av 4 texter daterade från den

29/5 1772 till den 17/4 1774. De följande 29 kan dateras till

tiden 1766-68.

Dessa sviters textkronologi överensstämmer väl med
vad vi vet om Lsr-volymernas tillkomsttid, men det är

en detalj i texternas datering som mer än något annat

övertygar om att de verkligen utgör avskrifter efter de

försvunna visvolymerna Lsr 2 och Lsr 4. På flera ställ-

len har Lissander daterat sina textavskrifter med ett

exakt datum som inte har någon skönjbar koppling till

textens innehåll. De anger av allt att döma antingen

tiden för textens tillkomst eller tiden för Lissanders

möte med texten. Dateringar av detta slag är utmär-

kande för samlingar som förts av skalden närstående

personer, sådana som till en del uppfattat sin verksam-

het som dokumentation av hans författarskap. Vi

möter dem framförallt i Lissanders avskrifter och i

Völschows från senare delen av 1780-talet.

Sondén var 1813 inte särskilt väl förtrogen med
Bellmans liv och författarskap - t. o. m. det födelseår

som uppges i företalet till FH är felaktigt - men han

hade goda textkällor. Vad den primärkälla han kallar

"fyra volumer i quart" hade för proveniens visste han
inte, men han skrev tillsammans med texterna av dess

dateringar. Att han skrivit av dem korrekt kan kontroll-

leras i de texter som härstammar från Lsr 1 och Lsr 3.

Att liknande exakta data från perioderna 1767-68 och

1772-74 förekommer på spridda håll i de ovan

beskrivna sviterna av texter ur okänd källa, tillåter oss

enligt min mening att dra slutsatsen att källan för dessa
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texter varit CMB-markerat innehåll i Lsr 2 och Lsr 4.

Därmed kan vi tryggt tillskriva dem Bellman. De tex-

ter Sdn 1 och 2 är ensamma om kan vi vidare datera,

antingen med hjälp av de Lsr-liknande data som ingår

i en del rubriker eller med ledning av angränsande tex-

ter i den svit i vilken de ingår.

Vad det skulle betyda för oss att återfinna de två sedan

1813 för forskningen förlorade Lsr-volymerna kan

knappast överskattas. Att de Bellmansattributioner

som jag vågat göra med stöd av den här presenterade

hypotetiska identifikationen skulle kunna kontrolleras

- beriktigas eller underkännas - är en sak. En annan är

den kunskap om Bellmans 70-talsdiktning - inte minst

tillkomsttiden för de s.k. efcerepistlarna, de som följde

eft:er de första femtio - som ett återfynd av Lsr 4 san-

nolikt skulle kunna ge oss. Att de två saknade voly-

merna i kvart skulle kunna återvända är ingalunda

osannolikt, men slutförandet av Standardupplagan kan

inte vänta på att detta - eventuellt - skall ske.



28 Kommentar

BELLMAN OCH PAR BRICOLE
Gunnar Hillbom

Liksom en betydande del av Bellmans äldre

Bacchanaliska texter tillkom inom ramen för hans

ordensfantasi Bacchi Orden, tillkom många av hans

bacchanaliska visor från 1780 och framåt för ordens-

sällskapet Par Bricole. Jämförelsen kan förefalla hal-

tande: Bacchi Orden är en poetisk fiktion och ämnet

för den äldre diktningen. Par Bricole är ett fysiskt existe-

rande ordenssällskap och den senare diktningens publik.

Ändå finns det ett klart samband mellan de två ord-

narna, ett samband som till en del förklarar den bur-

leska ton som är gemensam för Bellmans visor från

tiden runt 1770 och flera av hans 80-talsvisor.

Det dröjde till 1783 innan någon av Bellmans

Bacchi Ordensdikter publicerades {Bacchi Tempel

öpnadt vid en hieltes död, StU V, s. 49), men texter ur

ordensfantasierna cirkulerade i avskrifter, och många
unga litteratörer och amatörer hade redan under slutet

av 1 760-talet funnit vägen till Anders Lissanders salong

för att ta del av Bellmans upptåg. Johan Gabriel

Oxenstiernas besök, då han den 4 december 1769

bevittnade parentationen över Lundholm, har gått till

historien genom hans dagboksanteckningar (StU IV, s.

11). En av dem som introducerade Oxenstierna var

OlofKexell.

Bacchi Orden lockade till imitation, och den mest

kända är Carl Israel Hallmans parentation över den då

nyligen avlidne överdirektören Gottfrid Sackenhielm,

som hölls på källaren Kejsarkronan 1777 i närvaro av

bl. a. Kexeli. Kanske var det i samband med detta som
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idén föddes att mutatis mutandis transformera

Bellmans bacchanaliska ordensfiktion till ett reellt säll-

skap, ett forum för bacchanaliska parodiska skämt med
ordenslivets retoriska och ceremoniösa yttringar. Par

Bricole etablerades 1779 på initiativ av Kexell som
också organiserade sällskapet - han var vid denna tid

sekreterare vid Kungl. Teatern. Behovet av ett ordens-

parodiskt sällskap var rv^dligen stort under denna tid då

en mängd gravallvarliga sällskap florerade, och Par

Bricole blev ganska snart Stockholms till medlemsanta-

let största ordenssällskap.

Par Bricole är en fransk biljardterm som innebär att

man träffar klotet med spelbollen först efter det att

denna studsat mot en vall. Det är också en ballistisk

term och betyder då rikoschett. Dess innebörd som
namn på ordenssällskapet framgår av dess statuter från

1779: "Namnet Par Bricole gifver tillkänna at oförmo-

dade tilfälligheter ofta kunna mera, både gagna och

förnöija än de konstigaste [konstfärdigaste] och dyrba-

raste inrättningar" (efter Gunnar Bolin m. fl.,

Sällskapet Par Bricole, Sthlm 1946, s. 51). Den franska

termen torde knappast ha ingått i allmänt språkbruk,

och jag har därför utgått från att de visor som innehål-

ler uttrycket 'par bricole', om också enbart som
bestämning i betydelsen av en tillfällighet', är sådana

som framförts i Par Bricole eller för bricoUister. (Se n:is

56 och 83.)

Kexell var som sagt grundaren, och till den första

generationen av medlemmar hörde cornetten Carl

Matthias Völschow som kom att bli ordensarkivarie (jfr

kommentaren till n:o 39). Den 11 november 1779

upptogs han bland dess första uppsättning av "kom-
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mendörer". Samma dag inskrevs Bellman i den lägsta

graden. Han blev som sig bör ordensskald och avance-

rade så småningom till "vice kommendör".

Så som framgår av ordens förhistoria spelade

Bellman en långt större roll för Par Bricole än hans

relativt blygsamma ställning inom ordenshierarkin ger

vid handen. En markering av sällskapets skuld till den

fiktiva Bacchi Orden är att Barbaradagen, den 4

december, från denna övertogs som Par Bricoles stora

årliga högtidsdag. Valet av dag - som alltså ursprungli-

gen var Bellmans - har lockat till spekulationer. Det är

inte särskilt troligt att Bellman haft kalendariets hel-

gon, den S:ta Barbara som åkallas vid åskväder och

vådeld och som är artilleriets skyddshelgon, i åtanke.

Det har föreslagits att Bellman valt dagen för att hylla

sin farfars mor, Barbara Klein, men det förefaller

aningen långsökt - hon var såvitt vi vet en nykter och

ärbar skräddarhustru vars heder det var att ha fostrat en

son som blev professor i latinsk vältalighet och poetik.

Sannolikt är valet av högtidsdag (och därmed valet av

Par Bricoles beskyddarinna) en kalendarisk tillfällighet.

Det var den 4 december 1766 som Bellman utan varje

anspelning på dagens namn framförde den första av

Bacchi Ordens visor "Se menigheten" (nu Fredmans

sång n:o 3). Det var en enstaka visa - en bacchanaliskt

färgad parodi över Serafimerordens offentliga ceremoni

i Riddarholmskyrkan - men uppslaget lockade

Bellman till fortsatt diktning över temat Bacchi Orden,

och han bibehöll under de följande åren den 4 decem-
ber som sin ordens utnämnings- och dubbningsdag.

Barbara övergick så småningom från att vara en

namnsdag till att bli en mytologisk gestalt, men det är
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en utveckling som sker inom ramen för Par Bricole.

Ett tacksamt ämne för det ordensparodiska skämtet

var den sagohistoria med vars hjälp inte minst de nybil-

dade sällskapen ville höja sitt anseende. Coldinuorden

förde sina anor tillbaka till antikens Kartago, frimu-

rarna till dem som byggde Salomos tempel (jfr n:o 13

här). Redan i sin första Bacchi Ordensvisa, "Se menig-

heten", antyder Bellman en hissnande förhistoria

bakom sin fantasi: "Orden upUfvad, gammal är och vis

/ Äldre än Ordo Aurei Velieris". Denna, "Gyllene

skinnets orden", hade instiftats av Filip III av Burgund

1428, men dess riddare betraktade sig som
Argonauternas sentida efterföljare.

I Bellmans Par Bricolevisor flödar fantasierna kring

sällskapets anmoder Barbara och hennes ursprung. I

"Hette hon Barbara?" (här n:o 39), från den 15 maj

1786 har hon fått en plats som olympisk gudinna. I

"Du som i Bacchi gårdar" (n:o 42), avsjungen vid en

något försenad Barbarafest den 8 december samma år,

tycks hon vara en prästinna i den romerska åkerbruks-

gudinnan Ceres kult. I ett par visor från följande års

Barbarafest (n:o 82 och 83) förklaras hon med stöd av

"häfderna" vara identisk med gumman Noak, i sista

stund räddad ombord undan syndafloden. Par Bricoles

"hävder" är ingen hemlighet förbehållen de invigda -

de utvecklas och varieras i frejdigt fantasifulla dryckes-

visor påminnande om dem Bellman redan i sin ung-

dom skapade med Olympens gudomligheter och

Gamla Testamentets patri- och matriarker som hjältar

och hjältinnor.

Kexell och Hallman hade redan på 1760-talet inspi-

rerats av den unge Bellmans dramatiska visor och sket-
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cher. Under 1770-talet hade Fredmans epistlar till-

kommit och vunnit en popularitet som att döma av

avskriftssamlingarna nära nog överträffat ordensdikt-

ningens. Redan i den senare ordensdiktningen kan vi

notera att de populäraste epistelfigurerna som Movitz,

Mollberg och Ulla Winblad överförts till Bacchi

Ordensdiktens rollista. I de senare Par Bricolevisorna

får de och brodern Bredström på samma sätt en själv-

klar plats - liksom brodern Wetz som dessutom dyker

upp i ett par politiska visor som har haft bricollister i

sin publik (StU XVI n:o 27 o. 28).

Bellman inspirerade till Par Bricoles grundande, och

hans verksamhet som ordensskald präglade nog andan

och tonen i sällskapet under dess första decennier. Med
tanke på att sällskapet till stor del rekryterade med-

lemmar ur borgarståndets högre skikt och ur ämbets-

mannaadeln kan den stundom grovt burleska tonen i

många av visorna förefalla märklig för en senare tids

publik. När Völschows Bellmanssamlingar excerpe-

rades för utgivningen av C. M. Bellmans skaldestycken

1814 (VU) uteslöts många av ordensvisorna, bl. a.

Barbaravisan "Hette hon Barbara?", vid vilken lektören

fäst anmärkningen "för plump" (se kommentaren till

n:o 39, s. 170). Det skall nog inte i första hand tas som
intäkt för att en allmän smakförändring ägde rum när

"det libertinistiska 1700-talet" övergick i "det roman-

tiska 1800-talet" - snarare handlar det om skillnaden

mellan vad man tolererar (och uppskattar) i muntligt

framförda visor mellan skål och vägg i ett slutet säll-

skap, och vad man anser vara lämpligt att förmedla till

trycket. Den burleska komiken, som inte sällan över-

skrider gränsen till vad som kan uppfattas som plumpt.
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var framförallt det som tidigt befäste Bellmans ställning

som visskald (se hans Bacchanaliska ungdomsvisor,

StU XIV!), och som lockade Kexeli och andra att trans-

formera Bacchi Orden till en reell sällskapsorden.

Dessutom - urvalet av Par Bricoletexter i denna

volym ger inte hela bilden av Bellmans verksamhet som
ordensskald. Den omfattade också rojalistisk retorik

och djupt allvarhga sorgekväden (se StU X, s. 41 o. 65).

Eftersom Par Bricole inte var en fiktion hade sällskapet

att ta hänsyn till faktorer som man inte skämtade om.

Vid sidan av ordensbröders frånfällen hörde de kungli-

ga hit. Hovets mest seriöse ordensvurm, hertig Carl,

blev Par Bricoles höge beskyddare och hans namns-

och födelsedagar högtidlighölls. Sällskapets andra årli-

ga festdag vid sidan av Barbaradagen - vårhögtiden -

hålls den den 15 maj, på Gustaf III:s drottnings

namnsdag. Sofiadagen.

Bellman har som bacchanahsk skald och parodiker satt

sin prägel på Par Bricolle, men hans verksamhet som
sällskapets ordensskald har också påverkat hans egen

diktning. Bacchi Tempel 1783, som är en omarbetning

av Bacchi Tempel öpnat vid Corporalens samt Ordens-

oboisten Fader Movitz död 1779, är Bellmans sista

Bacchi Ordensdikt. Ordensfiktionen upphör att vara

poetiskt produktiv när han börjar sin verksamhet som
ordensskald i det sällskap som denna fiktion givit upp-

hov till. Jämför man de äldre, rabelaiskt frodiga ordens-

fantasierna med flertalet av de yngre underhållningsvi-

sorna för bricollistbröder, får man intrycket att Kexelis

projekt snarare hämmade än stimulerade Bellmans

poetiska fantasi. I de senare finns inte mycket kvar av
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det som Oxenstierna fann i parentationen över

Brännvinsbrännaren Lundholm, "tankar, ömsom löjli-

ga, ömsom sublime, men altid nya, altid starka, altid

oväntade, öfver hvilka man ej kan undgå att häpna, ock

antingen komma utom sig af förundran eller af skratt".

Inte mycket men ändå något, inte minst i de överbur-

leska Barbarafantasierna.
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MUSIKREDAKTIONEN
James Massengale

Att denna volym är den sista i standardutgåvan av

Bellmans visor och andra texter har inneburit både för-

och nackdelar i arbetet. Till fördelarna hör möjligheten

att ge en avslutande och summerande beskrivning av

forskningens läge två hundra år efter skaldens bort-

gång. Sådana redaktionella antaganden, som tidigare

lagts åt sidan i väntan på arbetet med någon ny vistext

eller melodivariant som bättre skulle kunna förklara

förhållandet mellan text och musik, har sedan hela

materialet behandlats kunnat ges en i möjligaste mån
definitiv formulering. Eventuella framtida upptäckter

av nytt handskriftsmaterial - gällde det också något så

tungviktigt som de två ännu saknade Lissandervoly-

merna - kommer sannolikt att endast obetydligt påver-

ka totalbilden av Bellmans musikaliska paroditeknik.

(Innehållet i de saknade Lsr 2 och Lsr 4 har ju till stora

delar kunnat interpoleras - se ovan, s. 18ff?)

Nu har även de mindre trevliga dikterna, de mindre

vällyckade och halvimproviserade visorna äntligen

publicerats. De kastar inte någon skugga över Bellmans

poetiska mästerverk - tvärtom. De ger mycket av

värde, inte minst när det gäller att belysa skaldens sätt

att handskas med texter och melodier. Några av dem är

för övrigt väl värda ett nutida framförande. Men fram-

förallt, att dessa pusselbitar nu fogats till det erkänt

geniala verket kastar ett nytt ljus över skaldens hela

verksamhet. Varje liten visa har fått bidra till helhets-

bilden med sin information, och det är den samlade
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information vi nu har, som gör att gränserna kring

Bellmans diktkorpus kan dras, att vi kan skönja verkets

kronologiska struktur, dragen i och utvecklingen av

hans poetik.

Men så var det nackdelarna med arbetet på denna

volym, med denna avslutning. När vi lägger ner våra

numera genomdatoriserade pennor, fmns det mycket

kvar att säga. Kommentarerna till ett flertal av utgåvans

tidigare volymer skulle behöva revideras med hänsyn

till det under utgivningens gång förändrade forsknings-

och källäget (se ovan, s. 5f). Melodiforskningen har

under de senaste åren fått tillgång till en rad nya melo-

dier och melodianvisningar, och dessa har rätt väsent-

ligt påverkat den tidigare bilden av Bellmansvisornas

melodikällor och av skaldens musikalisk-poetiska

teknik. Sådana retroaktiva justeringar har i delarna

XIII-XVII endast kunnat påtalas (ofta i formen av en

rättelse av tidigare musikkommentarer), när en i dessa

volymer behandlad melodi också kan knytas till en text

i delarna I-XII. Delarna I och II har uppdaterats med
utgivandet av FE 1990 och FS 1992, men delarna

III-XII har av naturliga skäl förblivit opåverkade av

faktorer som varit avgörande vid redigeringen av senare

delar (en säkrare textdatering, ett förbättrat källäge

både på text- och melodisidan och en utvecklad käll-

kritik).

Vi äldre forskare har, när vårt projekt avslutas, bara

att förhoppningsfullt peka framåt mot en kommande
generation, mot de unga människor som skall lyfta just

Bellmansforskningen till högre höjder. Var fmns de

unga forskare som är beredda att ägna ett eller ett par
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decenniers handskriftsforskning åt att förbereda en rik-

tigare utgåva av Bellmans verk och därmed en större

förståelse för innebörden av hans konstnärsskap? Vi

hoppas att de finns, och vi kan lämna över vårt gemen-

samma arbete med en uppmuntrande försäkran:

Vägarna är öppna inte bara för en ny utgåva av

Bellmans skrifter. Det är alldeles uppenbart att ämnet

fortfarande utgör en guldgruva för fortsatt forskning,

såväl på text- som på melodisidan. Tiden får utvisa vem
som läser denna försäkran med den rätta inställningen.

Arbetsmetodiken

De musikalisk-poetiska kommentarer som lämnats i

StU:s senare delar skall så småningom belysas i ett sepa-

rat arbete. Här vill jag endast peka på ett par särdrag i

melodikommentarerna till denna volym, vilka annars

skulle kunna verka missvisande.

De välkända melodierna till Fredmans epistlar och

sånger har i delarna VII-XII av naturliga skäl fått en

framträdande plats, men det har visat sig att Bellmans

benägenhet att extensivt återanvända dessa melodier

begränsar sig till ett fåtal favoriter, som "Gubben

Noach" och "Gammal Gubbe helt allena" från den tidi-

gare produktionen och "Så lunka vi så småningom"

från den senare. Det är inte tillrådligt att förknippa

varje enkel strofform med en epistelmelodi bara därför

att den kan anpassas till denna.

Vidare är det diskutabelt att helt lita till Ahlströms

arrangemang av Bellmansmelodier - inte därför att

organisten skulle ha varit okänslig för Bellmans sång-
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sätt, utan därför att han sannolikt återspeglar ett speci-

fikt framförande under perioden 1789-1791. För visor

som skapats långt tidigare kan man ofta hitta intres-

santa, avvikande melodiutformningar i handskrifterna.

I sådana fall är det befogat att erbjuda detta material

som äkta och sångbart variantstoff till de "öfversedde,

rättade och erkände" mästerverken i Åhlströms tapp-

ning.

Andra arrangemang som här får kritik är Erik

Drakes i Musik till Valda Skrifter från 1837. Trots deras

tidighet (som de första efter Åhlströms) och trots

Sondéns och Drakes gedigna kunskaper om Bellmans

diktning ter sig Drakes melodier ofta som fria, unge-

färliga varianter mer än som vetenskapligt trogna

avspeglingar av Bellmans parodisång. Om man har

uppfattat den dubbla poängen med mina melodi-

kommentarer - att å ena sidan ställa mig skeptisk till

hittills godtagna sena arrangemang och att å andra

sidan betona det flyktiga, det variabla i den ursprung-

liga melodiska utformningen av 1700-talets parodivi-

sor - är jag nöjd.

Databehandlingen av Bellmans vistexter har utvecklats

och i viss mån omformats med ledning av det nya

material som tillkommit efter utgivningen av min
Analytical Song Index for CM. Bellmans Poetry

(Meddelanden från Svenskt visarkiv, Sthlm 1988).

Numera är det möjligt att i dataformat jämföra inte

bara hela strofformer utan också enstaka strofdelar

(Stollen såväl som Abgesang - se definitioner nedan).

Speciellt Bellmans visproduktion från 1780-talet har

med denna utökade teknik fått ny belysning, och några
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nya slutsatser, som tidigare skulle ha ansetts vara

vågade, har kunnat dragas. Det kan t. ex. numera
bekräftas att n:o 86 i denna volym, "Carl Michel hälsar

er gu tår", sjöngs på melodin till "Så lunka vi så små-

ningom" trots den mängd av lekfulla metriska diver-

genser den uppvisar i jämförelse med sin "kusin". En
sund uppluckring av den mest stringenta uppfattning-

en av reglerna för musikaliskt parodiförfarande är den

naturliga följden av å ena sidan databehandlingens

finesser och å andra sidan den helhetsbild som utgå-

vans avslutande del har skapat.

Specialtermer i melodikommentarerna

Fredon

I melodibilagan har endast ett nummer återgivits i fak-

simil, den komiska sången "Ingrid! - hvad befaller

frun" i Åhlströms tryck från 1793 (s. 219). I övrigt

utgör melodimaterialet ett försök att återge melodierna

i den form i vilken Bellman kan ha hört dem innan han

skapade sina texter till dem, eller (när så är möjligt) i en

form som speglar skaldens eget sångsätt. Till den ändan

har eventuellt förekommande baslinjer och harmonier

skalats bort. Meningen är inte att antyda att Bellman

använde sig av andra baslinjer eller att han inte själv

beaktade basackompanjemang och harmonik.

Redaktionsprincipen har utgått från att mellan- och

basstämmor inte hör till det gehörsuppfattade och

muntligt traderade stoffet.

I detta sammanhang möter man i melodikommen-

tarerna ofta ordetfredon. Termen avser den mentala bil-

den av en lånad melodi, utan speciell hänsyn till vare
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sig baslinje eller ackompanjemang i övrigt. Eftersom

begreppet avser något som är ideellt/internt hör det till

saken att man aldrig fullt ut kan uppfånga och gestalta

en fredon. Är man medveten om detta är termen i hög

grad användbar - till skillnad från den melodi eller

variant som kan uppträda i en tryckt eller handskriven

källa, står den för det stoff som i skaldens medvetande

har varit mallen för hans nydiktning. Samtidigt som
man i en kommentar handskas med detta begrepp

måste man av praktiska skäl som illustration använda

äkta tryckta eller handskrivna melodislingor som alltså

inte är fredons. Det är först när man för textanpass-

ningen skull tvingas att ändra i en takt som man tjänar

på att utgå från begreppet fredon när man framställer

den nya, poetiskt betingade varianten.

Timbre
- en numera säkert välkänd term för dem som läst de

senare delarna av denna utgåva. Det är oftast en teknisk

synonym till melodianvisning, men anledningen till att

det kan vara lämpligt att använda den franska termen

är att den bättre än den svenska betonar den tekniska

innebörden i begreppet. Timbren "af Haydn" kan i

bästa fall leda fram till en bestämd melodi, och den kan

ha fungerat som tillräcklig melodianvisning för invig-

da. (Se kommentaren till n:o 38 nedan.) För sentida

tolkare inramar den endast en stor och diffus grupp av

möjliga melodier, och därför vore det inte korrekt att

kalla den för 'melodianvisning'.

Pierre Capelle utvecklade i sin inledning till La Clé

du Caveau en hel rad av beteckningar bestående av

sammansatta uttryck: Vrai timbre' (en äkta, korrekt
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timbre) 'timbre inexact' (Haydnexemplet ovan), 'faux

timbre' (en timbre som felaktigt anger en melodi som
antingen inte går att anpassa till den aktuella texten

eller som anger rätt melodi men under en felaktig

benämning) etc.

En melodisk anvisning som ger besked om att att

texten "kan sjungas som ..." (Åkn s. 176 - se StU XIII

s. 235) är, tekniskt sett, inte alls någon timbre utan ett

förslag från avskrivarens sida, möjligen baserat endast

på textens metron. I senare delar av StU har denna

stringentare syn på melodianvisningars innebörd och

värde tillämpats.

Parodifamilj, kedjeanvisning och korsanvisning

Parodivisan - en ny text till en redan känd melodi - var

som våra läsare vet det mest populära underhållnings-

mediet för alla samhällsklasser under 1700-talet.

Melodier hämtades överallt ifrån, från teatern, salong-

en, balerna och gatan. Instrumentala eller vokala små-

satser avtrubbades, gjordes mer lättsjungna och blev till

melodiska mallar, fredons. Vistexter lades på och en

timbre sattes ut, som i många fall räddade melodin från

glömska.

Många av tidens populära slagdängemelodier paro-

dierades gång på gång, och i vishandskrifterna från

denna tid kan man ibland finna dussintals texter under

samma melodianvisning. Nutida forskare använder ter-

men parodifamilj om den grupp av texter som har

sjungits till samma melodi, så även när timbren är

vacklande - d.v.s. när man i olika handskrifter (och
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ibland i en och samma handskrift) har betecknat en

och samma melodi med olika timbres.

Timbren fungerar som melodins namn inom paro-

ditraditionen, och när ett sådant namn byts ut kan det

innebära att en ny parodivisa på grund av större popu-

laritet har trängt undan den gamla. Men melodin kan

också byta namn under sin vandring från land till land

och från sångkrets till sångkrets. En stor parodifamilj i

Win har timbren "Mamma om jag säga tör" -

Bellmans "Skogsrå, sjörå, tomtegubbar små" (StU XIII,

s. 46, 156 o. 85) har skrivits till denna melodi. Wln:s

timbre kan betraktas som äkta i Sverige, men den är

egentligen en översättning från franskan: "Ah! vous

dirai-je, maman". (Under denna beteckning skrev

Mozart en liten sats klavervariationer på melodin.) I en

senare tradition har melodin använts till memorering

av alfabetet: "A B C D E F G..." och alla kan idag

sjunga melodin som ett led i en engelsk-svensk tradi-

tion: "Blinka lilla stjärna där".

Man kan alltså tala om en lång kedja av olika

benämningar på samma melodi under en tidsrymd av

300 år. En kedjeanvisning \ de gamla handskrifterna ger

forskaren flera möjligheter att söka efter en äkta och

klingande samtida melodi, vilket är en stor fördel när

man bearbetar en tradition där visavskrifter utan melo-

dier utgör det överväldigande utbudet.

En korsanvisning (se kommentaren till n:o 55, s. 209)

är också en kedja, men av minsta format. I Win har

visan som börjar "Mamma om jag säga tör" timbren

"Stilla hydda dygdens bo". Det är en visa som uppträ-

der i samma handskriftsvolym, och den har där tim-

bren "Mamma om jag säga tör" - korsanvisningen
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leder endast tillbaka till den förra anvisningen. Som
framgår av detta exempel kan man i lyckosamma fall

bryta upp korsanvisningens låsta information med
hjälp av andra vissamlingar.

Stollen och Abgesang

Dessa gamla termer får bidra till att förklara visans

musikaliska struktur. De härrör från beskrivningen av

den tyska medeltida visans s.k. Barform (se t. ex. Fr.

Gennrich, Grundriss einer Formenlehre des mittelalteri-

schen Liedes, Halle 1932) och har nära anknytning till

ämnet periodik (periodlära). Under detta uppslagsord

skriver Ingmar Bengtsson i Sohlmans musiklexikon:

"Med period avses [...] en sluten musikalisk gestalt av

normalt ca åtta takters [...] omfång". I äldre delar av

denna utgåva används i detta sammanhang termen

repris (övertagen från fransk litteratur), och den tycks

där ha samma innebörd som period, men den blir lätt

missvisande eftersom 'repris' samtidigt, och vanligen,

har innebörden 'upprepning'.

Man skulle kunna beskriva strukturen i vanliga

korta visor som 'Period 1 och Period 2', och en menu-

ett med trio som 'Huvuddel: Period 1 och Period 2

plus Triodel: Period 1 och Period 2'. Förhållandet är

emellertid mer komplicerat, eftersom de olika perio-

derna ofta har olika karaktäristika, något som farmgår

av Gennrichs utläggning om gamla visstukturer. Period

1 är ofta betydligt kortare än Period 2; Period 1 uppre-

pas oftare än Period 2 o.s.v. Därför är det berättigat att

använda de gamla tyska termerna.
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Termer av detta slag kan tyckas höra enbart musik-

forskningen till, men den databas som systematiskt

beskriver strukturerna i Beiimans visor och dikter

bygger till stor del på denna kompHcerade periodindel-

ning. Den framhäver också de typiska skillnaderna

mellan å ena sidan visans första period, Stollen, eller

dess upprepning med ny text till samma melodi

(Aufgesang) och å andra sidan dess andra del, Abgesang,

som kan bestå av en eller två sammanhängande perio-

der. Abgesang upprepas ofta i 1700-talets instrumenta-

la satser, men parodivisorna innehåller sällan sådana

Abgesang-repriser.

Ett sällsynt undantag i denna vistradition är att

visans hela Abgesang tilldelas en refrängtext så som sker

i "Så lunka vi så småningom", den ursprungliga

Bellmansvisan till denna marschmelodi - jfr kommen-
tarerna till n:is 86, 90 och 91 på s. 267, 276 och 278.
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Titelbild

"Bellmans mårgon sup, med smörgås i hand, trött och trumpen".

Teckning av Johan Tobias Sergel, troUgen utförd senare än 1792.

Tillhör Nationalmuseum. (Foto Nationalmuseum.)

S. 5: N:o ly Gubben Hagel gubben Hagel

Win 10, s. 102. Vhw 2, s. 4, efter Win . Lsr 1, s. 101,

en helt avvikande version, se nedan. (VXJ 1, s. 42. EU
2, s. 310, efter VU 1. StU VI, komm. s. 41, diploma-

tariskt efter Win 10.)

Dat.: Win 10

Attr.: Vhw 2.

Det är Win 10 som har den tidigaste avskriften av den

version Völschow identifierade som en Bellmansvisa

och infi)rde i Vhv^ 2, Andra Tornen som innehåller 124

Visor författade af Hofsecreteraren Herr Carl Michael

Bellman... Den med Win 10 ungefär jämngamla texten

i Lsr 1 är av allt att döma en anonym bearbetning av

Bellmantexten, se nedan.

Avvikelser från textkällan:

Win liksom övriga källor uttrycker de verbala upprep-

ningarna i strofernas första och femte versrader med
repristecken, och de saknar det repristecken jag här pla-

cerat efter andra versraden. Jag har valt att följa den

strofiska struktur som framgår av musiken till

"Gubben Noach"iFS 1791.
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Varianter ur Vhw 2, av naturliga skäl likalydande i VU
1 och EU 2:

S. 5 r. 2, 8 och 14. Hagel, Vhw 2: 'XXX'. Völschow var

Själv sällskapssångare, och genom att ibland byta ut vis-

adressatens namn mot 'XXX' eller (oftare) 'N:N',

anpassade han sina visavskrifter till nya sällskapssitua-

tioner. - r. 10, Hollands, Vhw 2: 'holländsk'.

S. 6 r. 2, Vhw 2: 'är hos oss ej klen'. En textanpassning

i konsekvens med namnbytet i r. 2 etc.

Ordförklaringar:

S. 5 r. 2, Hagel, se nedan.

S. 6 r. 2, Lorntzberg, Lorenzberg, se nedan. - r. 4, stat,

ställning, standard. Gör en stat som kungen, lever kung-

ligt.

Överhovdistillator Carl Hagel (omkr. 1724-1779)

drev sedan förra hälften av 1760-talet Lorenzbergs

värdshus vid nuvarande Karlbergsvägen. (Se StU VI,

med bild på s. 37.) Med sitt förstklassiga kök och sina

danssoaréer var det ett av de populäraste utflyktmålen

för stockholmare under Bellmans ungdomstid.

I Bellmans Marcolphus. Opéra comique uti 2ne acter

från 1760-talet (StU VI, s. 35) utgör Hagels

Lorenzberg av allt att döma slutscenen. Det som finns

bevarat av Marcolphus har antagits vara en spillra (Olof

Byströms kommentar i StU Yl, s. 30f) och de utförli-

ga scenanvisningar som förekommer i den enda beva-

rade källan kan tyda på att den lilla operetten varit

avsedd att framföras på scen. I så fall bör de sinsemel-
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lan rätt osammanhängande kupletterna vara ett textur-

val. Den sista av dem, "Bort sorg, som hjertat quäljer",

uppträder som separat visa i Win 10, och som avskrift

härur i Vhw 2. Den föregås i dessa handskrifter ome-
delbart av "Gubben Hagel", och Byström har dragit

slutsatsen att också denna visa kan ha ingått i

Marcolphus. Det är mycket sannolikt. Dels är de kända

Marcolphuskupletterna, så långt deras melodier har

kunnat identifieras, liksom "Gubben Hagel" skrivna

till melodier lånade från andra av Bellmans ungdoms-

visor. Dels överensstämmer den bild av Lorenzberg vi

får i "Gubben Hagel" väl med den som ges i

Marcolphus:

Hör nu, mitt Herrskap, jag bjuder er ut

Till Lorenzberg med den ära.

Hagel med stekflott kring näsa och trut

Skall oss soupén beskära.

Hjerpar och orrar och braxen och mört,

Bischoff och dricka, bourgondi och vört,

Hagel, slå i!

Nu drickom vi,

Drickom sans mélancolie!

(StU VI, s.42)

En parallell till hypotesen att "Gubben Hagel" ingått i

ett större dramatiskt sammanhang erbjuder fundering-

arna kring n:o 3 nedan.

En annorlunda bild av Hagel ges i den version som
återfinns i Lsr 1. Avskrivaren, Anders Lissander som
hör till de säkraste när det gäller att bestämma
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Bellmans författarskap till visor från denna tid och då

markera det med ett "CMB" i marginalen, har inte

räknat den till sina Bellmansvisor:

1.

Gubben Hagel :/: war en hedersman :/:

Pounch båd warm och kaller:

BCronor och Crystaller,

Han i taket :/: för oss sätter fram.

2.

Gubben Hagel :/: har båd win och mat :/:

Hollendsk sill och soppa;

och hans win hwar droppa,

Giör en krympling :/ : till en rask soldat.

3.

Gubben Hagel :/: sköna saker har :/:

Rosenröda gläster

båd' från norr och wäster;

Mycket dricka :/: hurtigt par om par.

4.

Gubbar alla :/: drickom, heij god tår :/:

lät bouteillen tala,

som wi i en dwala;

Glömma tiden :/: bister sur och swår.

5.

Gubben Bachus :/: uppå Lorensberg :/:

med contant i pungen,

går han stor som kungen:

Och wi dricka :/: kläckt i benen märg.
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6.

Gubben Hagel :/: är en sluger man :/:

han marwaror bringar

Petit maitrer rv^ ingar;

Och de damer :/: som där tagits an.

7

Gubben Hagel :/: emot en visite :/:

Gier oss wäl till bästa

men tro wist de flästa,

H.ir h.in ^kinnar :': Sen de kommit dit.

S.

Gubben Hagel :/: säijes wara rik :/:

men lät coursen falla,

penngarna bli alla;

Tro man säken :/: han blir tiggarn lik.

9.

Gubben Hagel :/: ser så stinner ut :/:

Storsint han sin wrider;

Han dock hwad det lider,

Tör fa lära :/: till at weta hut.

10.

Gubben Hagel :/: han sin spel förstår :/:

Först sitt folk tracterar;

mången crediterar:

Men på Gäldsu n :/: han sist dansa far.

11.

Gubben Hagel :/: är en myndig man :/:

Högsta höns i korgen,

När han uppå Torgen,

Lofwar giöra :/: hwad han nånsin kan.
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De fem första stroferna är en i detaljer korrupt version

av den visa vi känner från Win 10, och sedan följer en

längre tilldiktning som gör versionen till en nidvisa.

Det är inte bara de tydliga korruptionerna i de över-

tagna stroferna och bristen på elegans i tilldiktningen

som ger oss anledning att med Lissander frånkänna

Bellman denna version av visan. Bellman hade visserli-

gen erfarenhet av att Gubben Hagel gav kredit - bland

fordringsägarna i hans konkurs 1764 uppträder

"Tracteuren vid Lorentzberg Hagel", men Hagel avstod

från sin fordran. Det vore märkligt om Bellman lönat

detta med utfallet i Lsr-versionens strof 10, där 'han' i

sista versraden helt visst syftar på en av 'mången som
fått kredit.

Melodin till N:o 1

Medlemmar av Gubben Noachs parodifamilj (se s. 41)

uppträder i Bellmans diktning från 1766 (eller åren

närmast dessförinnan) och fram till 1770. I allt rör det

sig om fem visor:

Gubben Noach avskr. 1766 StU II, s. 79

Gubben Abram 4/11 1766 StU XII, s. 130

Gubben Hagel avskr. 1767 StU XVII, s.5

Konung Saul avskr 1768 StU XVII, s. 22

Frökens Namnsdag 15/10 1770 Stu XII, s. 69

Kända melodiavskrifter - samtliga svenska - bär nam-
net "Gubben Noach", vilket omvittnar denna huvudvi-

sas popularitet men inte avslöjar något om melodins

proveniens. En enda melodihandskrift, ALströmers depo-
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sition V, s. 6, har två avskrifter som kan tänkas preda-

tera utgivningen av FS 1791. En av dessa, "G[ubben].

N[oach]. i A-dur" har använts på s. 203 i melodibila-

gan här. Detaljskillnader gentemot meloditrycket i FS

i takterna 5-8 kan möjligen avspegla en äldre utform-

ning av melodin.

S. 7: N:o 2, Farväl aptit med brännvinssupen

Win 12, s. 46. Vhw 2, s. 33. (Ej tidigare tryckt.)

Dat.: Win 12

Attr Vhw 2

Interpunktion har tillagts (Win har endast komma och

punkt i resp. efter sista raden), i övrigt följs textkällan.

Variant:

R. 1 , Farväl aptit, Vhw: 'Välkommen hit'

På grund av Vhw:s varierade förstarad, nedskriven

1787, undgick mig visan vid redigeringen av StU XIV
till vilken den som en Bacchanalisk ungdomsvisa borde

ha förts.

Melodin till N:o 2

Den timbre som står i Win, "Du har mitt hierta skönsta"

hänvisar till en visa i Win 4 på s. 247, "Du har mitt hiert-
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ta skönsta Elisandra". Trots den rytmiska olikheten i för-

staraden har denna visa förmodligen sjungits till samma
melodi som den här aktuella Bellmansvisan - en "contin-

uation" av "Du har mitt hiertta" i Win 5 bekräftar detta.

Den stroflForm det här gäller återfinns i en grupp om
mer än 30 visor hos Win, men de bör uppdelas i minst två

parodifamiljer: En med Dalinvisan "Ombytlighet vår tids

Gudinna" som angiven melodi och en annan med "Hvad

går mig an om verlden bullrar". Båda dessa timbres upp-

träder i Win (vol. 4, s. 239 resp. vol. 11, s. 376), och de

skilda melodierna till båda förekommer dessutom i samti-

da musikhandskrifter. "Ombytlighet vår tids Gudinna" är

överskriften över en melodi i Cronholms Notebok, fol. 28v,

nr 65 (tabulatur), "Hvad går mig an om verlden bullrar"

har tonsatts av H. P. Johnsen och ingår som nr 18 i hans

24 OderafVåra Bästa Poeters Arbeten (Sthlm u.å. [1754]).

Mitt val för melodibilagan här, s. 204, har varit

Cronholms melodi, och det har avgjorts av melodiangi-

velsernas placering i Win. Visan "Du har mitt hiertta

skönsta Elisandra" följer i Win 4 bara fyra texter efter en

visa med timbren "Ombytlighet vår tjds [Gudinna]", som
börjar "Kom ensamhet, min bästa trefnad". Det skall til-

läggas att en visa med denna förstarad förekommer också

i Cronholms Notebok, fol. 43 r., men första strofens text,

som är utskriven i musikhandskriften, visar att det rör sig

om en annan visa, och dess melodi är helt oanvändbar i

detta sammanhang.
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S. 8: N:o 3, Skäl du Raton

Win 13, s. 130. Vhw 3, s. 20. (StU VI, kommentaren
s. 24.)

Dat.: Win 13. Innehåll? Se nedan.

Attr.: Vhw 3.

Källorna är likalydande bortsett från raddelningen som
här följer Vhw.

Ordförklaringar:

R. 1 o. 5, Raton, Thirsis, se nedan. - r. 9, Finkeljockum,

otillräckligt renat brännvin.

De två som duetterar i denna visa, herden Thirsis och

fiskaren Raton hör till rollerna i Bellmans namnsdags-

hyllning till Anders Lissander, divertissementet Det

lyckliga skeppsbrottet från Andersdagen 1766 (StU VI, s.

10). De har två saker gemensamma: båda uppvaktar

såväl herdinnan Camilla som buteljen. I Win (och i

Vhw som i detta avsnitt är en direkt excerpering av

Bellmanstexterna i Win) följer visan direkt efter "Jag

dör af kärlek", Thirsis visa ur första aktens fjärde scen

där herden i flaskan söker tröst för sin olyckliga kärlek

till Camilla. I kommentaren till Det lyckliga skeppsbrot-

tet menar Olof Byström att den här aktuella visan

"tycks ha ingått i Bellmans pjäs och möjligen tillhört

den bacchanaliska avslutningen på akt 1" (StU VI, s.

24).

Problemet är att Raton införs i skådespelet först i
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andra akten, och att de båda som här skålar med varan-

dra inte uppträder tillsammans i någon scen i divertis-

sementet som vi nu känner det. Märkligt är också att

"Skål du Raton" inte uppträder i Sondéns avskrifter.

Dessa (Sdn 2) bygger bl. a. på namnsdagsbarnet

Anders Lissanders egna samlingar (Sdn är den enda

bevarade källan till Det lyckliga skeppsbrottet)

.

Namnen Thirsis och Raton hör till den konventio-

nella herdediktens rekvisita. Bellman använder ett stort

antal namn av detta slag, men från 1766 var dessa två

aktuella för Bellman, aktuella som namn på "herdar" i

Bacchus' tjänst. Det innebär att den här duettvisan

mycket väl kan vara en fristående dryckesvisa, framförd

inom en krets som var förtrogen med Skeppsbrottet,

med repertoaren i den Lissanderska salongen. Till

denna krets hörde Wln:s upphovsman Samuel

Christian Wallen. Avskriftsdateringen, 1768-72, är av

försiktighetsskäl rimligare än Skeppsbrottets koncep-

tionsdatering till hösten 1766.

Melodin till N:o 3

Varken Wallens eller Völschows avskrift ger visan

någon timbre, men strofmönstret har övertygande lik-

heter med två andra Bellmansvisor från 1760-talet,

nämligen "Sicken Cloris" och "Sicken Bacchus" (StU

XIII, s. 52 resp. StU XIV, s. 169). Anpassningen är

dock inte problemfri, "Skål du Raton" tar sig bety-

dande friheter i melodiföringen, och strofen innehåller

till synes fyra verser för mycket. Det sista förklaras dock

av visans karaktär av växelsång (se textkommentaren).
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Verserna 5-8 utgör en musikalisk upprepning av ver-

serna 1-4.

Den menuettmelodi Bellman utgått från före-

kommer dels utskriven i Åkn (s. 129), dels i Ludvig

Olssons dansbok under namnet "Fröken Dyben".

Bellmans texter kräver genomgående ändringar i den

enkla melodin vilket framgår av en jämförelse mellan

melodin till "Sicken Bacchus" (StU XIV, s. 287) och

melodiutskriften i Akn (StU XIV, s. 270). "Skål du

Raton" på s. 205 i melodibilagan innehåller ytterligare

melodiska interpolationer.

S. 9: N:o 4y Glada dagar

Win 12, s. 152. Sdn 7, s. 108. (EU 1, s. 194 efter Sdn

1.)

Dat. Win.

Attr.: Sdn 1.

I Sdn 1 uppträder "Glada dagar" i en grupp av texter

som av allt att döma hämtats från den försvunna vis-

boken Lsr 2. I den bör den ha skrivits in 1768.

Avskriften i Win 12 kan vara gjord under första delen

av detta år. Volymen är på titelsedan daterad 1767 och

den följande Wln-volymen på samma sätt 1768 - när

under det senare året Wallen avslutade sin 12:e volym

för att börja på den trettonde vet vi inte. Sannolikt inte

på själva nyårsdagen.

Avskriften i Win 1 2 kan vara äldre än den i den för-

svunna Lsr 2 som varit förlaga till texten i Sdn 1. Att
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Sdn 1 ändå valts som textkälla beror på att den tydligt

nog har en riktigare uppfattad text - se variantförteck-

ningen. Detta ger ytterligare ett stöd åt slutsatsen att

denna och andra texter i Sdn som härrör från den tid

då Lsr 2 och 4 tillkom bör ha haft dessa äldre visböck-

er som källa. (Se ovan, s. 26.)

Varianter:

S. 9 r. 1, Win 12 saknar beteckningen Menuett. - r. 2,

Glada, Win 12: 'Fria. - r. 4, ära, Win 12: 'buller'. - r.

11. /' ro, Win 12: 'med ro'. - r. 15, Win 12: 'Speglar,

Lius'. - r. 19, Präktigt, Win 12: 'Dukadt'. - r. 21, Win
12: 'för mitt öga och begär. - r. 22, Win 12: 'Dock alt

här, förgängligt är.

S. 10 r. 11-13, Win 12 (som saknar r. 12): 'Kom se

mig nögd / Där vill jag ock vara .
- r. 16-17, Win 12:

'Och en trogen maka / Will jag alt försaka . - r. 21 , som
s. 15 r. 22.

Ordförklaringar:

S. 9 r. 8, Sak samma, det spelar ingen roll.

S. 10 r 16, delar, skänker. - r. 20, omaka, göra omak,

ställa till besvär.

Visjagets drömmar om ett kommande liv i glans och

överflöd och om giftermål någon gång i framtiden

jävar knappast den tidiga datering som textsamman-

hanget i Sdn 1 föranleder. Även genren - reflexionsly-

rik i visform - är ett typiskt inslag i Bellmans produk-

tion under tiden kring och efter mitten av 1760-talet,
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jfr kommentaren till n:o 108 s. 327 liksom texterna i

StU XIII s. 57, 87, 89, 97 och 101. Flertalet av dessa

återfinns i Lsr 1.

Melodin till N:o 4

Menuettbeteckningen ger ingen ledtråd till visans

melodi.

S. 11: N:o 5, Jag må bedyra

Sdn 1, s. 71. (SU 5, s. 314.)

Dat. o. attr: Sdn 1. Se ovan, s. 18ff.

Textordningen i Sdn 1 ger vid handen att den saknade

Lsr 2 sannolikt har varit Sondéns källa. Grundtexten

har bibehållits bortsett fi-ån en försiktig komplettering

av interpunktionen. I sista strofen, här s. 10 r. 10, har

Sondén ursprungligen skrivit alla dar' men strukit det

och skrivit 'Som en kar' i marginalen. Detta är snarast

en rättelse av ett skrivfel.

Ordförklaringar:

S. 11 r. 17, svafuelsticka, trästicka behandlad med sva-

vel för att lättare kunna antändas med eldstålet. - r. 21,

caprisen, nycken, egensinnigheten.
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Melodin rill N:o 5

Melodin är okänd. Sondéns anmärkning "Melodien är

en menuett" (SU 5, s.398) ger inte tillräcklig informa-

tion för att en melodi skall kunna spåras. Strofiformen

- i den mån man kan bedöma den utan att ha tillgång

till dess överordnade mönster, melodin - är densam-

ma som i "Min hjelte, stanna". (Se StU XIV, s. 227 och

335/)

S. 13: N:o 6y Bjud i dansen flickan opp

Sdn 1 s. 104, (EU 1, s. 191, efter Sdn 1.)

Dat. o. attr.: Sdn 1. Se s. 18ffoy2.n.

Texten i Sdn 1 är med till visshet gränsande sannolik-

het en avskrift efter den försvunna Lsr 2.

Tidsbestämningen av Lsr-avskriften bygger på date-

ringen av omgivande texter i Sdn 1: Föregående,

"Bacchus med tappen han oss commenderar" (StU

XIV, s. 200) dateras på Lissanders sedvanliga maner 17

13/3 68, och den tredje följande texten, "Hur skall jag

mig uppföra" (StU XIV s. 201) dateras 17 15/3 68.

Texten i Sdn 1 följs bortsett från att stroferna 2-4

här inte förkortats lika radikalt. Sdn 1, strof 2:

Buga dig Hans Casper bon Vive la &c

Wie ein Deutscher Morpion Vive la &c
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Ordförklaringar:

S. 13 r. 2: Leve sällskapet! - r. 7, Hans Casper, se nedan.

- r. 9: Som en tysk snorunge [morpion, fr., eg. 'fladus').

Nils Afz:elius återger visan i uppsatsen "Jergen Puckel:

individ och typ" som det tidigaste belägget för att den

österrikiska marionetteaterns, "kasperteaterns", mest

populära figur Kasper eller Kasperle var känd i

Stockholm {Myt och bild. Sthlm 1945, s. 157). Med
hjälp av denna tidiga visas tydliga paralleller med
beskrivningarna av Hans Jergen/Jergen Puckel i bl. a.

FE 76 och FE 20 påvisar han den senares tydliga släkt-

skap med den Hans Casper vi möter här. Man kan nog

säga att figurerna är identiska så till vida att de repre-

senterar samma typ eller stående rollfigur, en typ som
inte ens i epistlarna utvecklas till individ, aldrig frigör

sig från den övertydligt burleska och komiska scha-

blonroll som dockan Kasper spelar på marionettsce-

nen.

Melodin till N:o 6

Visans starkt dominerande refräng gör den melodiska

identifieringen lätthanterlig. "Vive la compagnie" (eller

"... compagnia" eller "...compagneja") har sjungits i

olika tappningar under flera sekel. Den förekommer

fortfarande i vissamlingar, men numera ofta i en vag-

gande 6/8-takt och som en "Engelsk drikkevise", "Let

evry good fellow now fiU up his glass" (se Nordiska

dryckesvisor, red. Y. Gjelseth, Sthlm 1980, s. 232f).
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I äldre tid var dock visans tyska representanter mer

välkända, och det är troligen dem Bellman hänsyftar på

i sin text (jfr textkommentaren).

Vistypen hade redan använts av Olof von Dalin,

exempelvis i "Här är den, som blott är nögd"

iWitterhetS'Arbeten, Sthlm 1767, del 5 s. 267).

Taktarten var då en annan, och den utformning som
återspeglas i Bellmansvisan, liksom i Dalinvisan, var

säkerligen den tyska 2/4-varianten i "Ich nehm' mein

Gläschen in die Hand" {Deutscher Liederhort, red. L.

Erk och F. Böhme, Leipzig 1894, del 3 s. 77). Som
kommentar till den tyska visan kan man läsa följande:

Das ist ein gedrucktes und besonders im 18. Jahrh. beliebtes

Studentenlied, das aber auch von Nichtstudenten in frölicher

Tischgesällschaft gesungen wird [...] Die Melodie hier mag
uralt sein und ursprunglich wohl einem Reigen- und
Spieliiede angehört haben.

Det är denna melodi som, utan upptakt, meddelas på
s. 206 i melodibilagan här.

S. 15: N:o 7y Stolta verldy din glans och våda

Sdn 1 s. 105. (EU l,s. 70)

Dat. o. attr.: Sdn 1. Se s. 18ffovzn..

Texten uppträder i Sdn 1 i ett sammanhang som gör

det högst troligt att den försvunna Lissandervisboken

Lsr 2 har varit Sondéns text- och attributionskälla.

Sdn 1 har en omsorgsfullt överstruken rubrik, som



Kommentar 61

dock fått kvarstå i registret: 'Plaintes Melancholiques' -

sorgmodig klagan. Troligen är det en av Sondén påhit-

tad rubrik som han vid närmare eftertanke funnit min-

dre passande. Eichhorn har bibehållit rubriken i EU 1

.

Ordförklaringar:

R. 16-17, Tong I Jong, för mig okänt uttryck, men
innebörden är ju tydlig: utropsord som förstärker fort-

sättningen Bort...!.

Melodin till N:o 7

Visans melodi har inte återfunnits. Samma strofiska

form har en annan, samtida Bellmansvisa, "Vackra sol

välkommen åter" från den 3 april 1768 (StU VIII, s.

73), något som tydligast framgår av Eichhorns raddel-

ning av denna visa:

Vackra sol, välkommen åter,

Kom att värma våra fält!

Unga herde, du som gråter,

Börja nu att lefv^a sällt.

Glöm, glöm

Den dig sårar.

Göm, göm
Dina många tårar!

Trogna Philemon, träd in i mitt tält

(EU l,s. 399)

Men varken Eichhorn eller StU VIII:s musikkommen-
tator har kunnat identifiera melodin.
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S. 16: N:o 8y Aldrig vetjag bättre ro på dagen

Sdn Is. 107. (EU 1, s. 67)

Dat. o. attr: Sdn 1. Se s. 75^ovan.

Tidsbestämningen bygger på dateringen av omgivande

texter i Sdn 1, "Hur skall jag mig uppföra": "17 15/3

68" och "Vingårdsdrängar trampa bra": "17 15/4 68"

(StU XIV s. 201 resp. 205). Alla tre är med största

sannolikhet avskrivna efter den försvunna Lsr 2.

De två sista verserna samsas i Sdn 1 på en rad, en

utrymmesekonomi som är typisk för Lsr-avskrifterna.

Ordförklaringar:

R. 2, säjarn, visaren. - r. 3, -tumlarn, tumlaren, ett litet

runt glas utan fot. Här avses förstås tumlarens innehåll.

- r. 10, Gråmunkeholm, Riddarholmen. - r. 12,

Stackelherg, generalen Wolter Reinhold Stackelberg, se

nedan. - r. 14, Syracusa, rimligen avses ett sicilianskt

vin.

General Stackelberg (1705-1801) bodde under senare

hälften av sitt liv oftast i sitt palats på Riddarholmen,

och hans namn bidrar därför inte till visans datering.

Stackelbergs överdådiga kök var vida berömt - fåfängt

söker man där efter måttlighet konstaterar Bellman i

"Mellan buteljer och bålar och skålar" (StU XIV, s.

236). Enligt en obekräftad men inte osannolik tradi-

tion skall Cajsa Warg ha varit husmamsell hos

Stackelberg under 1730-talet. (Se Margit Palmser,
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"Cajsa Warg i Stockholm", St Eriks årsbok 1946, s.

148.)

Genitivkonstruktionen Stackelberg hans skorsten ger

attributionen ett gott stöd - den är mycket typisk för

Bellman.

Melodin till N:o 8

StrofTormen kan endast identifiera en visas melodi om
andra indicier är närvarande, eller om den utmärks av

komplicerade eller unika drag. "Aldrig vet jag bättre ro

på dagen" är ett gränsfall. Stroftypen är tämligen ovan-

lig och märkligt överensstämmande med en annan

Bellmansvisa, men omständigheterna talar inte för att

det vore berättigat att koppla de båda samman:

Det finns en mycket sen tillfällesvisa, "Märk, hvad

känslor ögat hjertat delar" (StU XI, s. 99) vars strof-

form ligger mycket nära den i "Aldrig vet jag bättre ro

på dagen". Den skrevs 1792 och har "Fredmans epistel

n:o 7" som timbre.

FE 7, "Fram med Bas-fiolen" har lånat sin melodi

från arietten "Chére Annette, re^ois Thommage" ur

Mme Favarts Annette et Lubin. Operetten spelades upp-

repade gånger i Stockholm från 1763 till 1770, det år

episteln tillkom. Tidsmässigt finns ingenting som hind-

rar att Bellman kan ha använt samma melodi redan

1768 eller dessförinnan, till "Aldrig vet jag bättre ro på
dagen", men denna visa saknar ju helt den textparodiska

dimension som i fallet med FE 7 gör melodin till en

burleskt komisk kontrast till orden. Kopplingen till

denna melodi blir därför inte helt övertygande.
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Vad man kan säga är att "Aldrig vet jag bättre ro på

dagen" kan anpassas till den franska melodin, men det

innebär inte alls att den j-y^^// sjungas så.

S. 17: N:o 9, Om jag vor Neptuni son och hade beck-

ad tröja

Sdn 1 s. 109. (EU 1, s. 66, efter Sdn 1.)

Dat. o. attr.: Sdn 1. Se s. 75^ovan.

Av textens placering i Sdn 1 kan man med rätt stor

säkerhet sluta sig till att Sondéns text- och attribu-

tionskälla varit den försvunna Lissandervolymen Lsr 2.

Sdn l:s interpunktion har i ringa mån kompletterats

och bruket av apostrof gjorts mer konsekvent.

Ordförklaringar:

R. 1, Neptuni son, sjöman. - beckad, impregnerad med
beck. - r. 2, buldan, grovt tyg, säckväv. - r. 11, bonde.

SAOB 5) "viss, numera obekant dryck (förmodligen av

enklare slag)". Den enda förekomst ordboken hänvisar

till är detta textställe, och som stöd för den säkert rik-

tiga tolkningen anförs dryckesnamnen Biskop

(bischoff) och Kardinal. - r. 12, svara mej, besvara min

bön.
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Melodin till N:o 9

Avskriften i Sdn saknar timbre, och melodin är inte

identifierad.

S. 18: N:o 10, Res dig upp, min sorgsna anda

Sdn 1 s. 109. (EU 1, s. 196.)

Dat. o. attr.: Sdn 1. Se ovan s. 18ff

Textordningen i Sdn 1 indikerat att den försvunna Lsr

2, andra delen av Anders Lissanders vissamling i fyra

band, varit Sondéns text- och attributionskälla. En
mindre justering av interpunktionen i Sdn 1 har före-

tagits.

Ordförklaringar:

R. 4, qualsamt plågsamt. - r. 5-7, de starkt förkortade

raderna kan upplösas: Himlen (Gud) har bestämt att

människolivet skall innehålla mycken oro, liten fröjd.

Melodin till N:o 10

Melodin är okänd. Strofformen liknar den i

"Consistorium hielp En flicka" och "Förr än döden slår

oss neder" (StU XIII s. 30 och s. 65 resp. StU XIV, s.

41 och 93). Den förra har i Win 1 beteckningen

"Menuette". Strukturen avslöjar i samtliga fall att det
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rör sig om en tvådelad visa, men dess andra del, dess

s.k. Abgesang, är i den här aktuella visan halverad, och

om den verkligen haft samma melodi som de andra två

visorna är därför svårt att veta.

S. 19: N:o Hy Fingejag en tron blott sira

FHy s. 48. PB, s. 116. (SU 5, s. 118.)

Dat., se nedan.

Attr.: FH. Se ovan, s. 18ff.

Texten här avviker från FH endast genom att rubriken

där, 'Parmi les fous' ( "Bland dårarna", saknas i PB),

har utelämnats. Redaktionellt påhittade rubriker är ett

utmärkande drag för FH. Apostrof efter skull' har i

konsekvensens namn tillagts på s. 19 r. 4 och s. 20 r.

10.

PB, en Par Bricole tillhörig samling som i detta

avsnitt innehåller D. G. Neschers avskrifter, har en

högst avvikande version. Strof 2 saknas, och avslut-

ningsstrofens andra del (Abgesang) fungerar som
genomgående refräng. Nescher har själv tillskrivit den
- och några andra Bellmansvisor - Olof Kexell, en

attribution som rättats av annan hand. Detta kan ha

skett med ledning av visans publicering i FH och kan

därför inte tas som stöd för Bellmansattributionen här.

Varianter:

S. 19 r. 1, sira, r. 2, spira, r. 5, lycklig karl, och S. 20 r.
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1, bära, r. 2, ära, r. 3, ^^örperuk, o. r. 5, gyllenduk upp-

repas i PB efter punkter: zira, ... zira etc. - r. 6-12 och

s. 20 r. 6-12: PB har sista strofens andra del som
genomgående refräng. - r. 13-24, andra strofen saknas

iPB.

S. 20 r. 2, Bacchi stjerna, PB: 'Purpur-Mantel'. - r. 13,

Men Rikskocken, PB: 'Riks-Köksmästarn'. - r. 14,

Purpurbälte, PB: 'Gylldne bälte'. - r. 15, PB: 'Med
Köks-knifwen uti Perlmoskaft'. - r. 16, PB: 'ha

Manchetter, weckad Kraga'. - r. 18, PB: 'Riks-

Mundskänken' - i den genomgående refrängen, se

ovan.

Ordförklaringar:

S. 19 r. 1, sira, pryda. - r. 11, akarer, kvalster. - r. 24,

Robe-de-courar, hovdräkter.

S. 20 r. 2, Bacchi stjerna, (troligen) riddartecken i

Bellmans Bacchi Orden - jfr FS 2. - r. 4, Maomeds,

Mahomeds, Mohameds. - r. 9, Alkoran, koranen. - r.

12, flöjel, uppenbarligen en detalj i klädseln i anslut-

ning till ordets normala textila innebörd: vimpel.

Husarernas högmössa hade exempelvis en flik eller

tunga av tyg kallad flöjel (SAOB, Flöjel 2).

FH är en redigerad, tryckt utgåva, och texternas inbör-

des ordning ger ingen antydan om från vilken källa de

hämtats. Annorlunda är det med en avskriftssamling

som Sdn, tillkommen i arkiverande syfte. Om en text i

FH av andra skäl kan hänföras till Bellmans ungdoms-

diktning är det dock högst sannolikt att dess källa är en



68 Kommentar

Lsr-del, en av Anders Lissanders visböcker. I detta fall

rör det sig rimligen om den försvunna del 2.

Visan har tydlig släktskap med FS 40, "Ahasverus

var så mäktig". Det handlar om en metrisk, något för-

bryllande släktskap (se melodikommentaren nedan)

men också om en litterär. Motivet är i båda fallen stor-

konungens lyckobringande regemente - i FS 40 utfor-

mat som en biblisk berättelse, här som en önskedröm.

I ögonen fallande är slutorden - jfr FS 40: "Ahasveri

lära / Dricka och förtära / Är det enda jag begär". FS

40 skrevs av i Win 13 vid början av 1768. Den liksom

denna visa kan naturligt ha ingått i den mycket omfat-

tande och Bellmansinriktade Lsr 2 från tiden omkring

1768.

Melodin till N:o 1

1

Ingen timbre förekommer i FH, och Sondén har inte

heller senare, i SU 5, identifierat melodin. Den tydliga

internt textliga släktskapen med FS 40, som påpekas i

textkommentaren, antyder att den betydande, men
ingalunda heltäckande, metriska likheten mellan

visorna också vittnar om en melodisk släktskap.

För att "Finge jag en tron blott sira" skall kunna

anpassas till den melodi vi känner från FS 40 krävs

dock bet}^dande ingrepp i denna. Versrad f}Ta är "över-

talig", den enda möjligheten att ge den en plats inom
melodin är att upprepa dess takter 5 och 6 - något som
skulle bryta mot den textsättningsteknik vi känner från

den unge Bellmans visdiktning. Lika problematiskt är

upprepningstecknet vid strofsluten. En upprepning av
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melodins sista fyra takter vore bättre än en upprepning

av endast de två sista, vilket texten t\xks ange.

En senare nedskrift av melodin, till "Söta herr fiskal

var nådig" ur Envallssons Den ädelmodiga princessan

från 1796 (akt 2, scen 6) hjälper inte - den är metriskt

kongruent med FS 40. Förslaget nedan är hypotetiskt,

men det är tänkbart att visan sjungits just så:

I
Menuetto

P t? ^' P P
Fin-ge jag en tron blott si - ra. Hål -la i min hand en spi-ra.

Och mitt huf - vud kung - lig kro - na bar. Då skull jag min föd - sel

fi - ra. Kal -la mig en lyck-lig kar. Ur ka -no -nen Skul-le

P P ^ ^'
P

blix - tra se'n, Om-kring tro-nen Mi-na em - bets-mäa Tys-kar och Tar-ta-rer,

Tätt som små a - ka - rer, Skul - le kiy - pa kring min borg.
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S. 21: N:o 72, Fordom i Calabrien

Sdn 1, s. 105. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o attr.: Sdn 1. Se s. 18ffoY2Ln.

Texten i Sdn saknar ett mot sista versradens Da Capo

svarande Fine. Det har här kunnat återinföras med led-

ning av strofens melodiska struktur - se melodikomm-
mentåren.

Ordförklaringar:

R. 1, Calabrien^ i nyare tid namnet på det landskap

som utgör "den italienska stövelns tå". - r. 7, capris,

kapris, nyck, här närmast egenhet'. - r. 8. sybarer.

Innevånarna i den grekiska kolonin Sybaris i nuva-

rande Calabria (720-510 f Kr.) påstods leva i kulina-

riskt överdåd och lyx - jfr uttrycket "sybarit". - r. 10,

Privilegium exklusivum, ensamrätt. Tanken torde vara

att de sybariska mästerkockarna kunde ta patent på
sina bästa recept.

Det är inte lätt att finna någon klar mening i visan,

den kunde t. ex. vara en privat versbiljett, skriven med
anledning av en inbjudan och anspelande på en histo-

risk anekdot som jag dock inte har kunnat spåra.

Möjligt är ju att texten sådan vi känner den utgör ett

fragment av en längre visa. En association man kan få

leder till general W. R. Stackelberg, Stockholms vid

denna tid kanske mest omtalade "sybarit". Hans namn
uppträder i ett par Bellmansvisor från ungefär denna
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tid (s. 14 ovan och StU XIV s. 236), men att Bellman

skulle ha hört till hans umgänge antyds inte.

Melodin till N:o 12

Visan ingår i en liten parodifamilj vars "air" återkomm-

mer till texter av Bellman, "Far nu väl, min bror i vin"

(StU XII, s. 128), och av andra, "Lustigt Bröder alli-

hop", "Ach du ädla drufvors saft" och "Hurtigt vänner

därför kom" - alla i Win 12 (s. 203 resp. 205 och 206).

Varken Eichhorn ("Far nu väl, min bror i vin" ingår

i EU 2) eller StU XII:s musikkommentator C-G
Stellan Mörner lyckades spåra melodin, och också

mina resultat har i detta avseende varit negativa. Men
även utan tillgång till känd melodi kan man med hjälp

av parodifamiljens andra texter placera det av Sondén

(eller hans förlaga) borttappade Firie på rätt ställe.

S. 22: N:o 13, Konung SauU konung Saul

Hjm 2, s. 281. Rsl 1 s. 77. FH, s. 51. (SU 5, s. 253 efter

FH.)

Dat., se nedan.

Attr.: FH. Se s. 75^ovan.

Av de förlagor som beskrivs i FH:s förord är det bara en

"bestående af fyra volumer i Quart", d.v.s. Lissanders

vissamling om fyra delar, som är tänkbar som FH:s

källa i detta fall, och den tidiga avskriften i Hjm 2
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(utförd omkring år 1769) tyder på att det närmare

bestämt bör ha varit den nu försvunna delen Lsr 2.

Avvikelser från textkällan:

S. 22, FH:s rubrik, 'Fragment ur Krönikeboken, har

utelämnats med hänsyn till denna utgåvas överflöd på
egenhändigt påhittade rubriker. Denna är dessutom

illa vald eftersom visans stoff huvudsakligen bygger på
Samuels- och Konungaböckerna. - r. 1-2 och vers 1-2

i samtliga strofer: Upprepningen i vers 1 markeras med
repristecken och någon omtagning av verserna 1-2 har

inte markerats. Vistexten har här strukturerats med
ledning av den 1791 tryckta melodin till FS 35.

S. 23, r. 17-18: Drottningen av Saba replik har mar-

kerats med tankestreck, versal i Hvad och kursivering i

överensstämmelse med FH:s kursivering av r. 14 på
samma sida.

Varianter:

S. 22 r. 9, kurtisera, Hjm 2 o. Rsl 1: 'philistera. - r. 12,

Hjm 2 o. Rsl 1: 'Han och Jonathan'. - r. 18-19.

Mellan stroferna 3 och 4 har Hjm 2 och Rsl 1 ytterli-

gare två strofer, se nedan. - r. 22, Stiftat, Hjm 2: 'dik-

tadt'. - murar-orden, Rsl 1: 'suparorden'. - r. 23, Då,

Hjm 2: 'och'.

S. 23 r. 5, broder, Hjm 2: 'bröder'; Rsl 1: 'bror'. - r. 6,

Hjm 2: 'är att vara vis'; Rsl 1: 'det är att vara vis'. - r.

10, för, Hjm 2: 'på'. - r. 11, Derför, Hjm 2: 'Straxt då'.

- r. 14, Hjm 2: 'Kära, kors, var still!' - r. 18, rätt, Hjm
2: 'helt'. - Hjm 2 och Rsl 1 har två extra avslutnings-

strofer, se nedan.
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Ordförklaringar:

S. 22 r. 2, misanthrop, en människofientlig, bitter per-

son. - r. 3, mjeltsjuk, tungsint, deprimerad. Enligt den

s.k. humoralpatologin berodde människors psykiska

karaktärer och tillstånd på balansen mellan kroppens

viktigaste vätskor (lat. 'humor'), blod (lat. 'sanguis'),

gul galla (grek. chole'), svart galla (grek. 'melas khöle')

och slem (grek. phlégma). Om den svarta gallan, som
ansågs producerad av mjälten, dominerade blev män-

niskan deprimerad, 'mjältsjuk'. - r. 9, kurtisera, om
relationen mellan David och Jonathan, se l:a

Samuelsboken 18 o. 20. - r. 16, se l:a Samuelsboken

17. - r. 10, murar-orden. Frimurarorden, som enligt

gammal sagohävd kunde föra sin historia tillbaka till

det första templets byggherre, kung Salomo.

S. 23 r. 12, Saba, landet Sabas, alltså en genitiv uttryckt

med grundform. (Jfr 'Uppsala universitet'.) Om drott-

ningens besök, se l:a Konungaboken 10.

Det finns ingenting som motsäger att de strofer som
Hjm 2 och Rsl 1 innehåller utöver visans omfattning i

FH hör till en ursprunglig version, att de är Bellmans

egna. Här återges de, normaliserade, efter Hjm 2

Efter FH:s strof 3:

David visste, David visste

Ära könet dikt. :||:

Skalken gubbar krönte"

Men dem sen belönte.

Gubben David, gubben David

Lekte mest med slikt.
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Några skålar, några skålar

Bör dock David ha. :||:

Fast han skälmstreck diktat

Och som helgon pliktat^'

Var dock David, var dock David

Eljest tämlig bra.

Avslutande strofer:

Käre Bröder, käre Bröder

Vi här lärdom få :||:

At oss rätt uppföra.

Som kung Salmo göra,

Altid söka, altid söka

Väl hos flickor stå

Alla ropte, alla ropte

Konung Salomos skål! :||:

Han sin vishet brukte

När han vinet slukte

Som vi supa, som vi supa

Ur vårt glas och bål.

1) David förstod att uppvakta kvinnor ihärdigt. / Den skojaren

gjorde gubbar till hanrejar...

2) Syftar på berättelsen om David och Bat-Seba och det straff

Gud genom Natan förelade David. (2:a Samuelsboken 1 1 o. 12.)

I dessa strofer hör man ett tydligt eko från den äldre

visan om Gubben Noak: David visste, David visste

("Han väl visste, han väl visste"). Några skålar, några

skålar ("Inga skålar, inga skålar"). Aldrig sad' hon, aldrig

sad' hon. Visans tre sista rader har i stort sett samma
innebörd som de två sista i Gubben Noach: "Nej i

botten, nej i botten / Drack man ur så här". Det kan

röra sig om imitation, men i Bellmans extensiva vis-
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diktning möter man ofta upprepningar av detta slag -

en återanvändning av melodier, motivkretsar, kompo-
sitionsmönster och verbala ft)rmler. De drag av

"Gubben Noach" visan innehåller är därför närmast ett

stöd för en Bellmansattribution.

Anspelningen på "murar-orden" gör ju inte detta till

en Frimurarvisa. Bellman blev medlem av orden först

1776.

Melodin till N:o 13

Se melodikommentaren till n:o 1, s. 5öovan och melo-

din på s. 203.

S. 24: N:o 14, Hörpukorna 1 1falt vi dra

FH, s. 65.(SU 5, s. 23.)

Dat., se nedan.

Attr.: FH. Se s. ISffovsLn.

Sannolikheten för att FH:s källa har varit en av de nu

saknade Lsr-delarna är mycket stor. Visan ansluter sig

nära till den mängd Bacchusvisor som Bellman produ-

cerade under tiden runt 1768 som var Lsr 2:s till-

komsttid, jfr t. ex. "Bacchus med tappen han oss

commenderar" (StU XIV, s. 200) som i Sdn 1 har en

Lissandersk datering, "
1 7 13/3 68". Markeringarna av

pukimitationer, Timp. , har i FH införts genom
en rättelse på s. 218.
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Avvikelser från textkällan:

Interpunktionen i FH har justerats på ett par ställen

och dess rubrik 'Bacchus i fält' har utelämnats med
hänsyn till FH-redaktörernas dokumenterade vana att

Själva hitta på rubriker.

Ordförklaringar:

S. 24 r. 11, rusta, (vid sidan av den militära betydelsen:)

leva om. - r. 14, gevär, handvapen (ospecificerat).

S. 25 r. 1, kokard, bandrosett i uniformshatten, ofta

visande nationalfärgerna. - r. 2, hillebard, ett långskaf-

tat vapen med en bila försedd med lansspets och krok.

Melodin till N:o 14

Melodin har inte identifierats. De täta och domine-

rande pukimitationerna påminner om mönstret i

"Djurgårdstrumman", FE 19. Men ingen känd

Bellmansmelodi uppvisar några påfallande strukturella

likheter med "Hör pukorna".

Instrumentimitationerna bidrar också till visans

ungefärliga datering - de blev ett markant inslag i

Bellmans vispoetik framförallt vid tillkomsten av de

tidigare Bacchi Ordensvisorna och epistlarna, under

perioden 1768-71.
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S. 26: N:o 15, Sorgsna folk! Erfrihetstimma

Lsr 3, s. 14. Vhw 3, "Svenske män, hvad oro vankar" s.

42. (Ej tidigare tryckt.)

Dat.: Lsr 3. Attr.: Lsr, Vhw, se nedan.

Att jag förbigick dessa visor i föregående del av StU,

Politisk och patriotisk diktning där de rätteligen hade

hört hemma, sammanhänger med deras uppträdande i

den med tillkomsten samtida Lsr 3. Där upppträder

från s. 13 en följd av texter, varav den första är CMB-
markerad, d.v.s. av Lissander tillskriven Bellman. Det

är "Wår Kiärlek faller neder" (StU VII, s. 2), som med
adresserande rubriker hyllar kungen, drottningen

(dessa till gemensam, angiven melodi: "Kom sköna

källar [flickor]) och kungahuset (den sista med melodi-

angivelsen "Himlen hielpe &c"). Olof Byströms

kommentar i StU VII inleds: "Bellmans hyllningsver-

ser anknyta denna gång tydligen till den koppymp-
ning, som några av kungahusets yngre medlemmar
lyckligen genomgått". Det är emellertid bara den

senare hyllningen, den till kungahuset eller "Sveriges

Prinsar och Prinsessor", som innehåller en anspelning

på detta - hyllningen som helhet passar bättre in i ett

politiskt än i ett medicinskt sammanhang, något jag

återkommer till nedan.

Rent tekniskt förhåller det sig så att Anders

Lissander normalt skiljer olika vistexter åt med ett

horisontellt streck från marginal till marginal medan
han skiljer strofer som hör till en och samma text med
ett dubbelkryss (#). Mellan hyllningen till kungahuset

och den här publicerade "Sorgsna folk! Er frihetstim-
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ma" har han dels dragit ett horisontellt streck, dels satt

ett dubbelkryss. På samma sätt, med kortare streck och

med dubbelkryss avskiljs "Svenske män, hvad oro van-

kar" från "Sorgsna folk...", den av dessa två texter som
av Völschow tillskrivs Bellman.

Byströms källa var Sdn 2, och där uppträder bara de

rojalistiska hyllningarna, d.v.s. texterna ovanför den

första horisontallinjen. Sondén har utgått från att hans

källas CMB-bestämning bara gällt så långt. Jag gjorde

vid redigeringen av StU XVI samma bedömning och

jag baserade den på textnumreringen. Det första text-

nummer Lissander har satt ut i Lsr 3 är nr 38 på s. 39,

men för att detta nummer skall stämma måste man ge

"Sorgsna folk..." och "Svenske män..." var sitt eget

textnummer. Lissander satte alltid ut ett nytt CMB vid

varje ny text. Inte förrän jag - alltför sent för StU XVI
- besinnade Vhw 3:s Bellmansattribution av "Svenske

män..." insåg jag att jag och Sondén feltolkat innebör-

den av Lissanders text- och strofskiljande tecken, och

därmed på ett felaktigt sätt begränsat den text som
omfattats av Lissanders CMB-märkning. Det är så

mycket mer beklagligt som de här publicerade texterna

i hög grad bidrar till bilden av Bellmans politiska enga-

gemang under frihetstidens slutskede.

Variant:

S. 27 r. 14 inte, Vhw 3: 'intet'

Ordförklaringar:

S. 26, r. 4, Fosterbrodren, den vilsegångne, torde syfta



Kommentar 79

på de regerande mösspolitiker vars långa maktinnehav

nu tydligt närmade sig slutet - se nedan. - r. 14 Axel

von Fersen, Jacob Albrecht von Lantinghausen och

Erik von Stockenström, se nedan. - r. 22, Mathias von

Hermansson, se nedan.

S. 28 r. 14. Oklar syntax och dunkel mening. Möjligen

är det folkets bön om räddning som av ovännen har

setts men inte hörsammats.

Vid riksdagen 1765-66 hade de yngre mössorna tagit

makten och de följande åren styrdes Sverige av ett råd

som dominerades av dess politiker. Den hårda ekono-

miska politik som fördes för att bringa balans i tidigare

misskötta statsfinanser drabbade såväl näringslivet i

stort som enskilda konsumenter tungt, och mössornas

popularitet nådde ett lågvattensmärke. Hösten 1768

begärde kung Adolf Fredrik att en ny riksdag skulle

inkallas för att avhjälpa krisen, men mössrådet - som
inte kunde förvänta sig omval - vägrade. När kungen

med stöd av kronprins Gustaf hotade att lägga ned

regeringsmakten, svarade rådet med att försöka regera

honom förutan, med hjälp av den kungliga namn-

stämpeln. Kungen tog med kronprinsens hjälp upp

kampen genom att uppmana civila och militära myn-

digheter att inte åtlyda regeringsbeslut som fattats i

kungens frånvaro, och den impopularitet det sittande

rådet skaffat sig gjorde aktionen framgångsrik. Rådet

tvingades före årets slut att inkalla en ny riksdag.

För oppositionens anhängare - hattarna, hovpartiet

och deras sympatisörer - framstod kungens framgångs-

rika agerande som en nationell hjältebragd, och man
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hoppades att resultatet med den nya riksdagens hjälp

skulle bli en författningsändring som skulle befria lan-

det från de av partiväsendet betingade stridigheter och

politiska låsningar som det frihetstida statsskicket hade

lett fram till. Det är nog glädjen över detta och inte

enbart över en lyckad koppympning som anger grund-

tonen i den lilla s\iren -iv visor till olika adressater. Den
ger också visorna ett inbördes sammanhang. Hattarnas

ledande män, och till dem hörde greve Axel von

Fersen, överståthållaren baron Jacob Albrecht von

Lantinghausen. justitiekanslern greve Erik von

Stockenström och greve Matthias von Hermansson,

hade akti^T medverkat till den kungliga kuppens fram-

gång, och Stockholms (blivande) riksdagsmän skulle

bidra till att skapa den ljusare framtid man drömde
om.

Sviten av visor har enligt .-Vnders Lissanders datering

tillkommit Md slutet av mars månad l~69. d.v.s. sedan

rådet r.'ingats utfärda riksdagskallelsen och ett par

veckor innan riksdagen samlades i Norrköping. Där

valdes von Fersen till lantmarskalk (se StU X\T, s. 43),

medan von Stockenström och von Hermansson tog

plats 1 det nva rådet och von Lantinghausen i sekreta

utskottet.

En marginalanteckning som i \liw 3 gjordes inför

redigeringen av år 1814, är intressant: "icke mer

tjenlig att tr\xkas". En text som redaktionen utgallrade

av konstnärliga skäl betecknades som "dålig" eller

" usel" och en sedlighetssårande som "plump". Här
handlar det nog snarare om politisk försiktighetscensur

under en antigustaviansk tid. Bellmans politiska visor

var 1814 fortfarande pohtiska.
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Melodierna till N:o 1

5

a) Sorgsna folk! Erfrihetstimma

Timbren i Lsr 3, "Gammal gubbe helt allena" är den

förbindelselänk till melodin, känd som FS 37 ("Glada

Bröder, när vi dricka") vi numera har. Parodifamiljen är

omfattande och innehåller följande Bellmansvisor:

Gamma gubbe, helt allena 30/11 1 766 StU VI, s. 30

Aldrig såg man någon göra Avskr. 1766 StU XIII, s. 239

Glada Bröder, när vi dricka 1760-talet StU II, s. 82

Bacchus satt bakom gardinen Avskr. 1767 StU XIV, s. 84

Signe Himlen den som kan Avskr. 1767 StU XIII, s. 247

Låt oss alla glasen tömma Avskr. 1768 StU VIII, s. 72

Sorgsna folk! er frihetstimma 28/3 1769 Stl J XVII, s. 26

Fädrens dygd och hjeltars sinne 17/6 1771 StU XVI. s. 51

Hören syskon om er lyster 15/11 1788 StU XVI, s. 74

Granne, se på chartan bara ca 1790 StU X, s. 222

Med violen vid vår kanna tidigt 1790-tal StU XII, s. 59

Den frejdiga melodin hade blivit populär som bärare

av framförallt bacchanaliska och politiska visor, det

sista inte minst genom en rad "kock-visor" från 1766

och -67 (se StU XVI, s.l6fi. Den tidiga avskrift som
finns i Thidstedts Allegro, Marsche och Petzine Note Bok

från 1756 används här på s. 207 i melodibilagan. För

textanpassningen har en fjärdedel slopats i takterna 12,

13 och 14.

b) Svenske män, hvad oro vankar

Timbren "Säg mig Damon [sad' Lysandra]" knyter an

till fru Nordenflychts bekanta herdedikt och till en av
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de mest kända parodimelodierna i Sverige under 1700-

talet. Melodivalet kan ha bestämts av en önskan att ge

den poltiska visan stor spridning.

Bellman har bevisligen använt melodin till FS 20,

"Mina Björnar samlen eder" från 1764 (StU II, s. 47)

och till "Ack så kall om sina händer" från 1766 (StU

XIII, s. 64), men antagligen dessutom till ett flertal

andra visor. Strofformen är så enkel att det är svårt att

urskilja just denna melodi bland många andra som
präglas av samma metriska mönster. (Se melodikom-

mentaren till "Ack så kall om sina händer", StU XIII,

s. 119f?i

Melodin från Envallssons Colin och Babet, "Ack,

mitt caput, hvad det lider" (se FS 1992:2, s. 228f)

återges här i melodibilagan som en representativ melo-

diutformning från tiden innan Fredmans sånger tryck-

tes. Lsns upprepningstecken vid strofsluten har jag

inte tagit hänsyn till vid melodiåtergivningen. De före-

kommer inte i Vhw och tycks avspegla ett vacklande

bruk i något oklart syfte.

S. 28, N:o 16: Lustigt är iblandpoeter

Lsr3, s. 65. Sdn 1, s. 63. (SU 5, s. 280.)

Dat. o. attr.: Lsr

Lsns interpunktion inskränker sig till punkt efter strof

1 o. 2 och kommatecknet på s. 29 i r. 9. Det senare tol-

kar jag som markering av ett inskjutet citat. Sondéns

avskrift (Sdn) följer Lsr, men i SU (och därefter i CU)
har ordet r^'w på s. 30, r. 12 ändrats till 'se'n'.
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Ordförklaringar:

S. 28, r. 8: anacreonter, dryckes- och kärleksskalder,

poeter som anses dikta i skalden Anakreons anda. - r.

20, garriy virrvarr.

S. 29, r. de sköna I Uppå Pindi berg, sånggudinnorna.

'De sköna i r. 5 torde syfta på mer jordiska kvinnor. -

r. 4, Går en usling, bär han sig åt som en stackare. - r.

8, Enligt Sokrates. - r. 10, (ungefär:) Tappar han kon-

ceptet, förlorar han greppet om ämnet. - r. 12, (för-

slagsvis:) Skakar han den sista droppen ur flaskan.

Melodin till N:o 16

Trots att flera Bellmansvisor har skrivits till samma
melodi som denna visa uppenbarligen har haft, en

intressant parodifamilj som presenteras i kommentaren

till den hithörande "Cain, Adams äldste gosse" (StU

XIV, s. 134fi, så har själva melodin inte påträffats.

Stroftypens Abgesang (se s. 43) blir ofta refrängartad. I

den avskrift av den anonyma "Mor min hade en liten

piga" som återfinns i Win 7 (s. 200) motsvaras versra-

derna 5-6 endast av " Falla [rallaralla/?/]". Här motsva-

ras som synes refrängen av en variation av strofernas

förstarad.

Visornas melodiförlaga har möjligen varit en

kontradans, "Betzij Bella", ett namn som står som tim-

bre för "Hvad jag ser! Mitt hjerta röres" (StU VI, s. 39).
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S. 30, N:o 17: Siöngjag sä om kärleks smärta

KB Autografsaml. CM. Bellman. Acc-nr 1986/45. (Ej

tidigare tryckt)

Renskrift, möjligen egenhändig, på dubbelvikt ark

med adressen som separat titelsida och stroferna på var

sin av de följande tre sidorna. Förlagans text är här

oförändrad.

Ordförklaringar:

S. 30, r. 2, Äuditör, juridisk tjänsteman vid militära

förband. - GustafCervin, se nedan. - r. 8, Astrilds häf,

kärleksgudens hov. - r. 9, hydda, kroppshydda. - r. 10,

min ro, mitt nöje. - r. \2, pilar, en hos Bellman vanlig

bild för olika företeelser som drabbar människan: kär-

leken, döden, avunden. - r. 13: överlämna mig åt mitt

öde.

S. 31, r. 1, stempel, prägling.

"Brudgummens bror, notarien Bernhard Lorenz

Cervin, var arbetskamrat med Bellman i

Generaltulldirektionen vid det aktuella datumet" skri-

ver Leif Kretz i en kommentar fogad till autografen.

Det är den sannolika förklaringen till Bellmans upp-

vaktning av ett brudpar i Jönköping - den har gjorts

på beställning. Gustaf Cervin (1734-1807) var borg-

mästare i Jönköping och brodern Bernhard Lorenz

efterträdde senare deras far som borgmästare i
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Karlshamn. Fadern, Frans Cervin, var en av de yngre

mössornas mest aktiva riksdagsmän under frihetstidens

slutskede.

Bröllopsdikten har inte varit avsedd för sång utan för

deklamation och läsning.

S. 32, N:o 18: Systrar! hör sådan kostlig bassong

Åkn, s 149 (BPA s. 119). Shgni, s. 138. Bgm, s. 149.

DGr 2, S.125. Eht, s. 221. NhrB, s. 1 17. Vs 86:2, s. 65.

(FH, s. 126, efter Schgm. SU 5, s. 236.)

Dat.: Innehåll, se nedan.

Attr.: Schgm m. fl., i konflikt m. Vs 86:2.

Avskrifen i Åkn är den äldsta, säkert föga yngre än själ-

va visan. Att Schgm valts som grundtext beror på att

denna samling tillkommit i Bellmans kända närhet —

till stora delar under hans medverkan och insyn. Åkn:s

avvikande läsarter skall dock beaktas - de kan mycket

väl vara äkta och ursprungliga. Attributionen är

omdiskuterad - se nedan.

Avvikelser från textkällan:

Schgm rubricerar visan som "Epistel" med ett

ursprungligt nr 23 ändrat till 46.

Varianter:

FH:s rubrik, 'Movitz kapellmästare' saknar belägg i

handskrivna källor
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R. 1, sådan, Åkn: 'tåcken'. - r. 2, svänger, Åkn, 'släng-

er'. - r. 3, sin, Åkn, Bgm, Eht: 'hans'. - r. 4, övr hss:

'Som är hög och mörkbrun som kåk:en'.

Ordförklaringar:

R. 1, bassong, fagott. - r. 3, Blår, Blånor, tågor av hn. -

violon, violone, kontrabas. - r. 4, kåken, skampålen. -

r. 6, Bacchi capitel, ceremoniellt möte i Bacchi Orden.

- r. 8, confonium, stråkharts.

Vissamlaren Carl Matthias Völschow har skrivit av

"Systrar! hör sådan kostlig bassong" i andra delen av sin

samling Sup Visor af okiände Auctorer (Vs 86:2), en

samling som han förde parallellt med sin samling med
Visor fö)fattade af HofSecreteraren Herr Carl Michael

Bellman och vars titel innebär att visorna för Völschow

var anonyma - såvitt han visste inte författade av

Bellman. I marginalen till den här visan har Völschow

antecknat namnet "Tilläs". Detta noterades tidigt av

Henrik Schiick {Samlaren 1880, s. 128) och togs av

Johan Flodmark till intäkt för att tidigare utgåvors bell-

mansattribution av denna visa var felaktig {Samlaren

1895, s. 136). Trots att Völschow är ensam om Tilas-

bestämningen har Flodmarks ståndpunkt länge stått

oemotsagd. I CM Völschoivs manuskript (Sthlm 1981,

s. 137ff)) hävdar jag att Bellman trots allt är författa-

ren, och argumenten skall här sammanfattas.

Tyngst väger de yttre kriterierna. Tre av varandra

oberoende, samtida samlingar av Bellmansvisor

(Schgm, NhrB och den inbördes på något sätt besläk-
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tade gruppen Bgm, DGr, Eht) jämte den tidigare, av

Bellmanstexter dominerade samlingen Akn har tagit

upp texten. Bortsett från den här aktuella texten är

antalet felaktiga bellmansattributioner litet i NhrB och

gruppen Bgm, DGr, Eht, och obefintligt i

Schagerströms samling (Schgm). Det sista är naturligt

nog eftersom Bellman själv fört in åtskilliga texter i

samlingen och gjort ändringar i andra texter; han var

förtrogen med den. Liksom Schagerström hade

Völschow nära kontakt med Bellman under den tid då

hans samlingar fullbordades, och Bellman tog säkerts

intresserat del av de bådas samlingar av bellmaniana,

men att han skall ha fingranskat Völschows omfångsri-

ka samlingar av anonyma sup- och andra visor är

mindre troligt, och det är i en av dessa bestämningen

"Tilläs" möter som en marginalanteckning.

Visans innehåll ger ett lika gott stöd åt Bellmans

författarskap. Vi möter de från Bacchi Ordens och

epistlarnas värld välbekanta figurerna Fader Berg och

Fader Movitz i en situation där den senare efterträder

den förre som ordensbassist. Fader Berg är den domi-

nerande spelmannen i de 25 först tillkomna epistlarna

i vilka Movitz över huvud taget inte uppträder. Yngst

av dessa är FE 25 där ännu "Valdthornet och kruset /

Ge Gubben färg" och "gubben" är Fader Berg. Episteln

kan dateras till september 1770. I de 25 följande epist-

larna lyser Berg med sin frånvaro medan Movitz upp-

träder i 19 av dem - mestadels som spelman. Så redan

i den äldsta av dem, nuvarande FE 61, tillkommen

mellan januari och april 1771.

I Bacchi Orden entledigas Fader Berg i Bacchi

Tempel öpnat [...] den 4 December 1770. Flan uppma-
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nas att ägna sig åt sitt borgerliga yrke, tapetfabrikörens,

ty "du för länge spelt: du åldras på din stol - / Blif i ditt

armod rik och krossa din fiol" (StU IV, s. 124). Redan

i nästföljande ordenstext, Bacchanaliskt Härolds-

Capitel hållit pä Sulpitii dag den 20 April 1771 vid

Baron Tilas afresa til beskickningen i ConstantinopeU

officierar Movitz med sin gigantiska ordens-basfiol.

Den utnämning till ordenskapellmästare som den

aktuella visan gestaltar har ägt rum dessförinnan, kan-

ske inför just det sistnämnda "capitlet" dedicerat till

Samuel Oluf Tilas vars namn Völschow antecknat i

marginalen till visan.

Det är svårt att tro att någon annan än Bellman -

ens Tilas - varit så förtrogen med Ordens- och epistel-

diktningens fiktionsvärldar att han kunnat supplera

dem med denna visa som i all sin enkelhet utgör en

förmedlande länk mellan de äldre där Berg förvaltar

spelmannens viktiga kall och de yngre där Movitz har

tagit över.

Melodin till N:o 18

I Rsl 2 har en avskrift av visan försetts med timbren

"Mel. n. 37 F[redmans]. E[pistlar]." vilket i och för sig

anger rätt melodi, men episteln, "Mollberg, stå stilla,

stå stilla vid grind" har daterats till tidigast 1773 och

FS n:o 7, "Kärlek och Bacchus helgas min skål" som
har samma melodi har tillkommit omkring 1779.

"Systrar hör sådan kostlig bassong" är äldre än båda

dessa, men behöver inte vara den äldsta visan i parodi-

familjen.
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Bröllopsskålen "Vet, kyske Joseph förlora sin rätt"

(StU VIII, s. 23 efter ett manuskript i familjen

Afeelius' ägo) är från den 30 maj 1764 och den har

exakt samma strofiska mönster som de nämnda, senare

visorna. Om den verkligen sjungits till samma melodi

är det ett exempel på att melodier under denna tid

kunde flytta sig snabbt över stora avstånd: melodin är

hämtad från Monsignys operett Rose et Colas som hade

premiär i Paris den 8 mars 1764 - i Stockholm spelades

den inte förr än den 17 oktober 1765 (A. Beijer, Les

troupes frangaises a Stockholm, Uppsala 1989, s. 261).

Till melodibilagan, s. 209, har musiken tagits från

Monsignys partitur via Johan Flodmarks

Bellmansmelodiernas ursprung {^\}v\m 1882, s. 45). Den
passar mycket väl till Bellmansvisan i den utformning

den här fått efter Schgm, och har flera intressanta

detaljskillnader gentemot Åhlströms senare arrange-

mang i FE 1790 och FS 1791 att uppvisa.

Textanpassningen har endast krävt att de sista fjärde-

delarna i takterna 10 och 12 upplösts i vardera två

åttondelar. Den äldsta avskriften, i Akn, har anvisning-

en att textens två sista rader skall "repeteras 3 gånger"

vilket väl låter sig göras men knappast är nödvändigt

för sångbarhetens skull.

S. 33, N:o 19: En ringa Skaldy En Säng-Gudinna

Stom. (O. Byström i BS 1942, s. 56. FE 1990:1, s.

266.)

Dat. o. attr.: Stom
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Handskriften Stom, en påkostad renskrift av okänd

hand, innehåller denna dedikation (vars underskrift är

egenhändig) och följande företal jämte de tjugofem

äldsta epistlarna i tillkomstföljd.

Olof Byström beskriver handskriften ingående i BS

9, s.4lff Han daterar dedikationen med ledning av att

Eric von Stockenström innehade barontiteln mellan 1

5

maj 1770 och den 15 oktober 1771.

Stom:s text återges här diplomatariskt.

Ordförklaringar:

R. 5, Eric von Stockenström, se nedan. - r. 8, syftar när-

mast på Ulla Winblad och Johan Fredman. - r. 11,

Purpur, symbolfärgen för den högsta makten i riket. -

r. 15, stråla, blick. - r. 16, detta Sällskap, se r. 8. - r. 17,

löyen, skämt. - 18, Pindi Högder, sånggudinnornas

hemvist. - r. 20, leder, medför.

Under senare hälften av år 1770 hade Bellman under

loppet av ett halvår fullbordat de 25 första epistlarna.

FE 25, den sist tillkomna av dessa, är i Lsr 3 inskriven

omedelbart före en text daterad den 29 september

1770. Det är vid denna tid Bellman på allvar börjar

planera en publicering av sina Fredmansvisor, och

under följande år tar planerna form. Det första tecknet

är det dedikationsexemplar han lät iordningsställa för

Eric von Stockenströms räkning.

Eric von Stockenström hörde sedan riksdagen 1755

till hattarnas ledande politiker, under senare delen av

1760-talet till dem som alltmer närmade sig hovet (se
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n:o 15). Sedan hattarna tagit makten vid 1769 års riks-

dag invaldes han i rådet. Han lämnade det i mars 1772,

sedan mössornas ställning vid 1771-72 års riksdag blivit

så stark att de kunde göra anspråk på flera platser i rådet.

Efter Gustaf IILs statskupp kallades han att återta sin

plats i rådet den 22 augusti 1772.

Också mottagaren av det andra dedikationsexempla-

ret av Fredmans epistlar, Johan Diedrich Duwall, hörde

till de högt betrodda hattpolitikerna - han stod t.o.m. på

förslag till lantmarskalksposten vid början av 1771 års

riksdag. Bellman hade vid denna tid såväl i sin satiriska

som panegyriska diktning tagit klar ställning mot möss-

sorna, för hattarna och framförallt hovet (se n:o 15 i

denna del och StU XVI passim) och valet av höga be-

skyddare av utgivningsplanerna var politiskt motiverat.

De dedikationsdikter som inleder de något yngre

utskrifterna för Duwalls räkning återfinns i StU VIII, s.

124 och 126.

Dedikationsdikten har givetvis varit avsedd att läsas.

S. 34, N:o 20: Här ser Du en skugga afen Backi Hiälte

Stom. Dwl 1, s. 14. Bgm, s. 1. DGr 1, s, 1. Eht, s. 7.

Hjm 3, s. 176. (Inledningen i CU 3, s. If, hela företa-

let i FE 1916, båda efiier Dwl. Byström 1945, s. 176

och FE 1990, s. 267, dessa båda efter Stom).

Dat. o. attr. som föregående text.

Texten i Stom följs här utan avvikelser.
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Varianter i Dwl:

S. 34 r. 3, Fredman Uhrmakaren, 'Urmakaren

Fredman. - r. 5, at afdela tidens, at dela tidens'. - r. 15,

honom nu på, 'honom nu Mine Läsare på'. - r. 16, som

ej plÖjes af andra Roddar-båtar, 'som plöjes af inga

andra Rodar-båtar'. - r. 17, benknokor, 'benknakar'. -

Det är här, som wi fa, 'Det är här vi få'. - r. 19 Härpå
detta ställe, 'På detta ställe'. - r. 22, Pimpinella,

'Pimpinella etc:'. - r. 23, anlända, 'anlände'.

S. 35 r. 7, den första Tomen, 'l:sta Tomen'. - r. 9, påse-

ende, påseendet. - r. 12, upsökte, 'ihopsökte'. - r. 19,

till prof, redan låtit, 'till prof låtit'. - r. 25, hur blir,

'huru blir'. - r. 30-31, Du härliga ... tömmas, och har

utgått i Dwl. - r. 32, må hädanåt, 'må ej eller hädanåt'.

S. 36 r. 1, Fader Bergs, 'Fader Bergströms'. - r. 4, Poeten

Wettz, Coiporal Mollberg, 'Corporal Molberg, Poeten

Wetz'. - r. 5, horne Ziraten, 'Horne-Piraten'. - r. 7, blef

ne, ^blifne'. - r. 8, låna, 'Läna.

Dwl avslutas med en hänvändelse till dess motta-

gare, baron J.D. Duwall, avslutad med dikten "Solen är

väl fästad i det höga". Trvxkt separat tillsammans med
dedikationsadressen och dedikationsdikten till Duwall

i StU\aiI s. 124-126.

Ordförklaringar:

Person- och kromamn, se StU 1.

S. 34 r. 3, -danck, -ljus. - r. 7, Finkel, dåligt renat

bränn\in. - divaides, vistades. - r. 9, ben-mogen, svag-

bent. - r. 11, tumlaren, glas med rund botten som
måste tömmas innan det sattes ned. - Böxsäcks-Uhr,

fickur. - r. 12, probér Uhr, precisionsur (efter vilken
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andra ur ställes). - r. 14, Sans-Souci (fr.: utan bekym-

mer): namnet på Fredrik den stores berömda lustslott i

Potsdam. - r. 15, Elyseiska, som hör till de saligas hem-
vist i dödsriket. - r. 16, Stygiska, av floden Styx, grän-

sen till dödsriket, trafikerad av Karons färja. Parodiskt

härmar Bellman Olof Rudbecks sätt att försvenska den

grekiska mytologins topografi. - r. 17, benknokor, ben-

knotor. - r. 21, Höglands, vin från höglänta odlingar i

Bourdeauxdistriktet.. - r. 22, Pimpinella, krydda som
tillsattes enkelt vin för att mildra den sträva smaken. -

Clorissar, lättfotade flickor. Bildat till rokokopastora-

lens herdinnenamn Cloris som hos Bellman betecknar

de lättillgängliga i motsats till de dyrkade. - r. 26, Role,

roll.

S. 35 r. 4, Stoderne, pelarna. - r. 7, Tomen, delen. - r.

8, wedermälen af, prov på. - r. 11, hugsvalelse, lindring,

uttrycket tröst och hugsvalelse återfinns redan i

underrubriken till FE n:o 1 5 och är ett direktcitat från

titeln till Ludvig Holbergs "Peder Paars". - r. 18, att

försöka allmänhetens tycke, för att utröna allmänhetens

smak. - r. 24, Viol, fiol. - r. 32, hädanåt, hädanefter.

S. 36 r. 5, horne Ziraten, hornprydnaden, d.v.s. sinne-

bilden för den bedragne äkta mannen.

Bellmans eget företal till Fredmans epistlar uppträder

först i dedikationsexemplaret till baron Erik von

Stockenström. Beträffande honom och dateringen av

de 25 äldsta epistalrnas första renskrift:, se kommenta-

ren till föregående text.

Fredmans epistlar var till en början, liksom de visor

och tablåer som gestaltar Bacchi Orden och den stora
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mängd av dryckesvisor som fyller huvuddelen av StU
XIV, visor avsedda att framföras inför slutna sällskap.

Såväl Oxenstiernas dagbok som de tidiga daterade

avskrifterna i Lsr 1 och 3 vittnar om att Anders

Lissanders salong vid denna tid, vid slutet av 1760-talet

och början av 1770-talet, utgjorde Bellmans huvud-

scen. Vi kan nog utgå från att det bl.a. var det motta-

gande dess publik gav Bellman som väckte hans lust att

ge epistlarna offentlighet genom en publicerad utgåva.

Det stockenströmska dedikationsexemplaret är den

första kända yttringen av Bellmans strävan att ge ut

epistlarna av trycket. En annan är de överarbetningar

Bellman utsatt Lissanders avskrifter i Lsr 3 för, men
flertalet av dessa har att döma av läsarterna utförts efter

det att förlagan till Stom skrivits ut.

Det som här avslöjar att Bellman redan hyser planer

på en tryckt publikation är i första hand själva dedika-

tionen till en inflytelserik politiker, som inte hörde till

Bellmans umgänge och inte är känd som vissamlare

eller mecenat. Förekomsten av en produktionsplan

som avser en "samling af Epistlar, till antalet 100., hwa-

raf nu till en början den första Tomen, innehållande de

25. första, utgifwes" förstärker intrvxket, men företalet

som genre - en läsaradresserad litterär inledning -

möter man även i samlingar som aldrig avsetts att vara

annat än handskrivna, privata poesiböcker. Prosa-

inledningar av detta slag återfinns exempelvis som
inledningar till Lsr 3 och Win 13, och en adress "Till

Läsaren" i bunden form (diktad av Bellman, se StU
XIVs. 5) inleder Win 14.

Intressant är den autenticitetsfiktion Bellman i

klassisk stil här förser epistlarna med: Fredman är död.
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och hans brev har blivit 'sorgfälligt upsökte och sam-

lade" för att utges. (En liknande fiktion inleder skämt-

tidningen Hwad Behagas?, se StU XXHill, s. 9fF). ^Ajinu

när detta företal skrevs var Bellmans Fredmansfiktion

förankrad i minnet av den historiske Fredman - urma-

karen som beskrevs med orden "hans själ et ur\'ärk.

hans kropp en krog" när Bellman ägnade honom en

bacchanalisk gravsång kort tid efter hans död i maj

l'"6^ ("Ur vägen och vik'\ FS n:o 26). Redan i den föl-

jande sviten om 25 epistlar släpper Bellman den

ursprungliga fiktionen: epistlarna förlorar snart sin

karaktär av brev och förkunnelse, rubrikernas data blir

allt senare - de kan som i följande text sammanfalla

med tiden för visans tillblivelse. En sista anspelning på

den historiske Fredmans yrkesroll kan möjligen utläsas

ur FE n:o från augusti 1""^! - alltså från ungefär

den tid då företalet skrevs. Som inledning till de 82

epistlar som så småningom tr^xktes hade detta företal

inte fungerat.

S. 37: N:o 21, Glimmande nyjnfi blixtrande öga

Lsr3, s. 159. Dwl 2, s. 8. \Xln 14, s. 299. .\kn, s. 231.

\X: s. 6". Xhr A, s. 41. Xhr B, s.
4^

. Xhr C, s. 47.

Bgm, s. 3", DGr 1. s. 65. Eht s. 135. Emk, s. 60.

Schgm, s. 104. Hjm 3, s. 112 (FE 1916, s. 2^4 efter

Dwl. StU I, s. CCXLIII, hm-udsakligen efter Dwl. FE
1990. s. 2^0, efter Lsr.)

Dat.: Lsr (rubrik, se nedan).
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Dateringen "Juli-Aug. 1771" anger tidpunkten för

Anders Lissanders avskrift i Lsr 3. Bellmans rubrikda-

tering " d: 30 Julii 1771" - hans fiktiva datum för den

afton Fredman tillbringat hos Caisa Lisa - vittnar om
hur nära Lissanders avskrifter kan ligga visornas till-

komst (jfr dateringen av n:o 23 nedan). Det vittnar

samtidigt om att Bellman redan nu antingen har släppt

den fiktion han byggde företalet till de 25 första epist-

larna på eller att han ännu inte skapat den - nämligen

den att Fredman är en död man vars brev påträffats och

utgivits.

Texten återges här efter Lsr, normaliserad som andra

avskrivartexter i StU. Valet av Lsr 3 som textkälla moti-

veras av att den dels har den tidigaste avskriften, dels av

att dess epistelavskrifter innehåller ett stort antal egh

överarbetningar. Bellman har läst dem med en korrek-

turläsares ambition.

Såväl Lsr:s text som Dwl:s är åtkomliga i tidigare

editioner (se ovan). De skiljer sig fö. inte åt annat än i

skrivningen byxor/böxor i r. 12 på s. 37. Övriga vari-

anter vittnar bl. a. om hur den djärva texten mottagits:

Weste har blivit förtjust (W), Hjelm chockerad (Fijm).

Somt är missuppfattningar, men inte allt. Ingendera

har aktat för rov att justera texten efter sin personliga

smak.

Avvikelser från textkällan:

Det imiterade bassolo som avslutar stroferna skrivs i

Lsr '- Basso /././.'. Här har de utformats enligt FE
1790:s typografiska praxis. Lsr:s svårtolkade tecken /

.' efter strofernas 6:e verser har fått kvarstå. Jfr melodi-

kommentaren.
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Varianter:

(Urvalet av varianter är starkt begränsat. För en full-

ständig variantförteckning, se Magdalena Hellquist,

Handskriftsstudier till Fredmans epistlar, Sthlm 1977,

kompletterad framförallt efter Lsr 3 i G. Hillbom,

Kring källorna till Fredmans epistlar, Sthlm 1991, s. 87.)

S. 37 r. 6, nu at dyrka, W: 'lät oss dyrka - r. 7, utsläckt,

W: 'halfsläckt'; Nhr C: usselt'. - r. 9, Knäpp af din

stubb... W: 'drag sängen ut och bolstrarna skaka (jfr r.

20); Hjm: 'knäpp af din sko...' - r. 10, W: 'blif varje

quäll hvar främling en maka; Hjm: 'öpna din hand...'.

- r. 12, byxor, Dwl 2: 'böxor' - r. 13, Dwl: 'lägg dig och

såmna vid min fiol'. Bellman har själv bearbetat versra-

den i Lsr 3 (/.../=inskottsförslag): 'Och somna in /nöjd/

wid /dröm om/ min Viol'; W: 'lägg dig och känn på
min fiol'. - r. 14, W: 'Lustan begyns hos G. [Greta]

Lisa'; Hjm: 'Nöyet begyns, hör...'. - r. 16. W: 'ljuset har

slocknat'. - r. 20, W: 'hör på mitt tal, min vanmagt och

längtan' (jfr r.9). - r. 21, W = r. 10. Hjm: 'sof godt i ro,

så slipper du vaka'. - r. 22, Och öpna, W: 'ja öpna';

Hjm: 'slå ihop'.

S. 38 r. 3, W: 'af känslan du tager'. - r. 4 W: 'du nick-

ar, du drager'. - r. 5, W: 'du pustar, du flämtar, du som-

nar, du dör'. - r. 7, W: 'G. du dör, ach himmel jag

andas'. - r. 8, Döden ger lif, W: 'döden gör sorg'. - r. 9,

Hjm: 'mitt ben, ack himmel ack' - r. 10, Hjm: 'ur

vägen slödder, pack'.

Ordförklaringar:

S. 37 r. 1, Fredmans XXVIII Epistel. De 50 först skapade

epistlarna numrerades i många av de tidigaste avskrif-
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terna (Lsr, Win, Dwl 2 - men inte Dwl 1 - m. fl.) efter

tillkomstföljd. Det är dessa epistelnummer som i litte-

raturen brukar kallas "B-nummer"). - r. 3, nymf, ung

flicka, inte sällan glädjeflicka. - r. 4, hamn, kropp,

gestalt. - r. 5, menlösa, harmlösa, oskuldsfiiUa. - r. 8,

Morpheus (grek. myt.), eg. den gud som ger drömmar,

en son till den grekiska mytologins Hypnos som är

sömnens gud. - r. 9, stubb, [under-]kjol. - r. Yl , fästet,

himlen. - r. 19, Fröjas (nord. myt.), kärleksgudinnans.

- r. 22, paulun, sänghimmel el. sängomhänge. Här
(och oftast hos Bellman) säng med omhänge.

S. 38 r. 5, dör, uppnår extas - här orgasm. Den språkli-

ga bilden är ett lån ftån franskan och en på Bellmans

tid tämligen bleknad metaft)r som Bellman emellertid

håller levande, t.ex. med antitesen i r. 8, Döden ger lif

W, Erik Westes vissamling, var den handskrift epistel-

redaktörerna 1790 i första hand utgick ifrån. Av vari-

antexemplen ovan framgår att många av dess läsarter

var så undermåliga, att det är ftillt begripligt att

episteln underkändes i befintligt skick.

Med stöd av Westes egen beskrivning av hur redak-

tionsarbetet gick till har man utgått från att Kellgren

som en smakdomare fi5rordade strykningar och

ändringar i textmaterialet, att det var hans dom som
ledde till omarbetningen av den här episteln och till

utelämnandet av de andra fem som återges här (n:is

22-24, 27 och 28). Minst Uka troUgt är det att Bellman

Själv tagit initiativet till sin omarbetning. Redan i sin

tredje ansökan om tryckningsprivilegium, den som
slutligen bifölls, lovade han att arbetet skulle utges
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"behörigen öfwersedt, ändrat och förbättradt"

(Byström 1945, s. 29), och det löftet infriade han när

utgivningen äntligen kom till stånd. Det är ju en sak

att sjunga visor för en sluten och enskild krets, en

annan att presentera dem för en offentlig publik och

kritik.

Melodin till N:o 21

Om melodins proveniens råder ingen tvekan: Timbren

i Åkn, "Maudit amour, raison severe" leder fram till

Anseaumes och Dunis populära operett, Le Peintre

amoureux de son modele. Teaterstycket spelades på frans-

ka fyra gånger mellan 1764 och 1769 (Beijer 1989, s.

196), och sannoUkheten att Bellman har sett en av

dessa föreställningar är stor. (Se melodikommentaren i

FE 1990:2, 321 fp, där Dunis melodi återges, och s.

350). I melodibilagan har jag kopplat ihop musiken

från Dunis partitur med tidiga avskrifter av Bellmans

text (s. 210). Resultatet får anses provisoriskt. Redan

denna tidiga version av Bellmans visa bygger troligen

på en omarbetning av Dunis melodi. Jag förmodar att

vers 2: "på bolstrarna höga" bygger på ett scenmusika-

liskt framförande. Partiturets enkla frasering:

dois - je cé - der?
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har i utförandepraxis förmodligen lösts upp till en utsi-

rad form:

dois - je cé der?

och det är den som Bellman har satt sin text till - jäm-

för med ett liknande ställe i "Chére Annette, regois

rhommage" som av Bellman utökades till "Fram med
Basviolen, knäpp och skrufva". Lsr:s musikaliska indi-

kationer verkar annars mycket pålitliga, och stämmer i

stort sett väl överens med partituret (med "fm" efter

rad 5, och "Da Capo" i slutet, med "Basso" - instru-

mentalhärmning - som upprepning av styckets sista

fyra takter). Tecknet ":||:" efter vers 2 härstammar

också från källan; men tecknet ./. efter vers 6 är för-

bryllande. Enligt Dunis melodi skall man upprepa vers

4 ("Kom, kom nu att dyrka"), och musiken till vers 5

- där Bellman i stället har satt in en extra textrad. Hur
som helst är denna tidiga utförmning av en mycket

berömd epistel intressant att jämföra med den slutgilti-

ga visan.

S. 39: N:o 22y Mutter porten är stängder

Lsr3, s. 163. Dwl 2, s. 24. Win 14, s. 309. Akn, s. 237.

Bjn 2, s. 18. W, s. 23. Bgm, s. 41. DGr 1, s. 71. Eht s.
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139. Emk, s. 66. Hjm 3, s. 200. Nhr A, s. 36. Nhr C,

s. 59. Schgm, s. 119. Schr, s.297. (FE 1916 s. 276 efter

Dwl 2. FE 1990 s. 272 efter Lsr 3.)

Dat.: Lsr.

Vad gäller valet av textkälla, se kommentaren till före-

gående text. Den exakta dateringen är utskriven i Lsr 3

- om den avser konceptionen eller Lissanders första

möte med texten är ovisst, men jfr kommentaren till

följande visa.

Avvikelser från textkällan:

Bortsett från normalisering och justerad interpunktion

har Lsris markering av epistelns violinfraser, 7././.'

ersatts med tankestreck.

S. 40 r. 25, Lsr saknar markeringen Fine.

Varianter:

(Betr. varianturvalet, se variantfötreckningen till före-

gående text.)

S. 39 r. 4, Luckan skrufuad, Lsr efter Bellmans egh

inskott: 'är skrufwad' (så i Bgm, Hjm o. Schr). I den

senare Dv^l 2, utskriven efter Bellmans manuskript,

saknas inskottet liksom i övriga avskrifter. - r. 5, vio-

linfrasen. Schr har en onomatopoetisk utskrift, ting

tong, ting tong, utsatt efter r. 4. Frasen har alltså efter

strofernas 4:e och 8:e versrader enligt denna källa inne-

hållit fyra toner och - åtrminstone här - imiterat piz-

zicato.

S. 40 r. 2, på spisen, Lsr efter Bellmans egh inskott:

uppå spisen' (så även Bgm, Schr). Ändringen ej iaktta-

gen i Dm^I 2. - r. 13, An en, Lsr efter Bellmans egh
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inskott: 'Ännu en (så även Bgm, Schr). Andringen ej

iakttagen i Dwl 2.

S. 41 r. 1, dörr'n, Dwl 2: 'dörren'.

Ordförklaringar:

S. 39 r. 1. Betr. epistelnumreringen, se ordförklaring-

arna till föregående visa. - Beckmanskan, enligt Gunnar
W. Lundberg kan det röra sig om hovpukslagare

Stendeckers svärmor, krögerskan Juliana Bergman,

född eller omgift Beckman {Bellmansfigurer, Sthlm

1927, s. 132). - 15, kapprocken, ytterrocken av grovt

tyg med axelkragar. - r. 16, contor, kammare. - r. 21,

brandvagten ropar, nattens timslag ropades ut av den

patrullerande brandvakten. - r. 22, tyska posten, dili-

genslinjen mot söder som förde med post till Tyskland

etc. - r. 23, tenor. D-strängen på en violin.

S. 40 r. 5, klippingshandskar, fårskinnshandskar. - r. 9,

För ku, (troligen:) 'För gud', för guds skull, återgivet

med härmad östsvensk dialekt. - r. 13, byxsäcken, byx-

ficka eller pung fästad vid byxorna. - r. 18,

Tornväktarn, "Jeppe" i FE 34, brandvakt stationerad i

k}Tktornen. - r. 20, Wer da (ty), Vem där. - patrull.

Stadsvakten förstärktes under oroliga tiden av beridna

patruller ur borgerskapets kavalleri.

S. 41 r. 10, Korfuen, öknamn för stadsvakten.

Episteln hör — liksom följande två texter och n:o 27

och 28 i denna utgåva - till de som ofta med en något

drastisk term brukar kallas de "ratade". Jfr kommenta-
ren till föregående text, s. 98.
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Melodin till n:o 22

Melodin har inte återfunnits, och handskrifterna

saknar information om dess proveniens. Det verkar

inte heller som om Bellman har använt melodin till

någon annan visa. Strofformen med sina verbala luck-

or för instrumenthärmningar är svår att bestämma,

men den kan dock återställas med hjälp av Envallssons

ariette, "Himmel! hvad jag får höra!", från 3:e aktens

3:e scen i Sorgen för glädjen går. Denna sång har näm-
ligen "Mutter, porten är stängder" som timbre, men
tyvärr har partituret gått förlorat. Efter en misslyckad

premiär, 12-13 april 1788, lades operetten ned för

omarbetning, och en nypremiär under titeln Bobis

bröllop ägde rum 9 juli. "Med undantag af den i oför-

ändradt skick bibehållna första akten, kunde man
omöjligt igenkänna det förra stycket" (Flodmark,

Stenborgska skådebanorna, Stockholm, 1893, s. 276).

Endast Envallssons arietter i första akten av Sorgen för

glädjen går har levat kvar tack vare det bevarade parti-

turet till omarbetningen.

S. 42: N:o 23> Är det confectio

Lsr3. s. 171. Dwl 2, s. 49. Win 14, s. 326. Åkn, s. 252.

Bjn 2, s. 40. W, s. 135. Bgm, s. 48. DGr 1, s. 83. Eht,

s. 172. Emk. s. 77. Hjm 3, s. 130. Nhr A, s. 83. Nhr
C, s. 63. Schgm, s. 123. (FE 1916, s. 279 efter Dwl. FE
1990, s. 275 efter Lsr.)

Dat.: Lsr 3.
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Beträffande valet av huvukälla, se kommentaren till n:o

21, s. 96. Handskrifterna innehåller olika data för

Fredmans födelsedag (se variantförteckningen); d: 9
Sept:.1771, Lsr 3:s datum, är det tidigaste. Här sam-

manfaller det med det datum Anders Lissander satt ut

i marginalen till texten, en upplysning om när texten

tillkom eller kanske om när den första gången presen-

terades för Lissander (se mitt arbete Kring källorna till

Fredmans epistlar, Sthlm 1991, s.l4fif).

Varianter:

(Betr. varianturvalet, se variantfötreckningen till n:o

21, s. i>7ovan.)

S. 42 r. 2, d: 9 Sept:.177U Dwl 2: 'd. 9 November
(utan årtal); Win: d: 9. Novbr 1771'; Åkn, Eht: 'den 19

Nov. 1771'; W, Nhr A: '1. Nov' (utan årtal). - r. 24,

Hjm 3: 'Min redlighet och min peruque'. - r. 25, Hjm
3 'Si där står Movitz på målader duk'.

S. 43 r. 2, Hjm 3: 'Om han ej läskas, så blir han visst

sjuk'. - r. 16, dubbar, Dwl 2, Win, Åkn: 'tubbar'.

Ordförklaringar:

S. 42 r. 1. Betr. epistelnumreringen, se ordförklaringar

till n:o 21. - r. 4, confectio al chermis: rödfärgad likör. -

r. 5, persico, brännvin eller likör smaksatt med bl. a. per-

sikokärnor. - r. \\, födelserum, kvinnoskötet. - r. 13,

mig skubbar, (ännu levande i skämtsamt talspråk, när-

mast i anslutning till SAOB 'Skubbar 1) e:) bugar mig,

tackar.- r. 14, Hurra grassatum, ett stojande hurra. (Att

'gå grassatim' betydde ett ragla omkring under stoj och
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stim.) - r. 21 till s. 43 r. 5. Strofen torde höra till den

erotiska poesins allra tätaste och samtidigt alha mest

ironiska; att lexikalt försöka tolka det lyriska bildsprå-

ket vore förfelat. Några föråldrade bet\'delsenyanser: -

S. 42 r. 22, menlöst, oskuldsfullt. - r. lA, förlät, drape-

ri, förhänge.

S. 43 r. 2, kastar, aborterar (kan avse såväl en frivillig

som en ofrivillig handling). - r. 6, för pesten, före

pesten. Det som åsyftas är den stora (och sista) pest-

epedemien i Stockholm 1710-13. - r. 8, -attesten, i

sammanhanget oklar innebörd. Beställningen?

Receptet? - r. 4 vinruta, medicinal- och kryddväxt som
förr, extraherat i brännvin, användes mot olika infek-

tioner, även pest. Fortlever som brännvinskrydda i

Italien: grappa con ruta. - r. 10, /Esculapius (rom.

myt.), läkekonstens gud. - kök, (här:) apotek. - r. 13,

min aska I Ej mylla mot tusend försök, inte lyckades

begrava min lekamen trots tusen försök. - r. 15, huile

de venus, en söt likör. - r. 16, dubbar, (eg.: upphöjer till

riddarvärdighet), välsignar av min nåd. Den medeltida

dubbningsceremonin hade av det florerande ordensvä-

sendet aktualiserats och urvattnats - jfr Bacchi Ordens

många riddardubbningar. Möjligen är Dwl 2:s m. fl.:s

läsart 'tubbar' den riktiga, men Bellmans förtrogenhet

med ordet 'dubba och sammanhanget med den firande

Fredmans utbrott av generositet ger den äldsta avskrif-

ten Lsr 3 tolkningsföreträde. - r. 17, Galenus, grekisk

läkare och filosof, död omkr. 200 e. Kr. - r. 18, upp-

täckt, avslöjad. Raden kan (och avses möjligen) associ-

era till Nya Testamentets förkunnelse, exempelvis till 1

Kor. 15:54-55: "Döden är upswolgen uti segren. / Tu

död, hw^ar är din udd?".
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Mängden av repristecken i Lsr 3 förbryllar - fyra av nio

versrader skall enligt dem upprepas. I Dwl 2, en senare

avskrift än Lsr 3 men lika Bellmansnära som denna och

i lika mån genomläst av Bellman, markeras omtag-

ningarna av versraderna 1 och 3 av den otvetydiga

anvisningen 'Bis', medan versraderna 4 och 9 saknar

varje form av reprisanvisningar. Det är alltså repristeck-

nen efter dessa versrader som förefaller vara övertaliga i

Lsr 3. Nu använde visböckernas avskrivare inte sällan

repristecken som representanter för 'Fine' och 'Da

Capo'. Att byta ut Lsr 3:s repristecken efter r. 4 mot ett

'Fine' och det efter r. 9 mot ett 'Da Capo' vore därför

frestande, så mycket mera som det skulle återge strofen

en normal melodiskt symmetriskABA-gestalt och dess-

utom få det genomgående rimmet i versraderna 2, det

som saknar rimord inom strofen, att ftmgera. Vid ett

da capo kommer det ljudmässigt nära sitt rimord i föl-

jande strof och det är nog viktigt - det har krävts fan-

tasi att etablera det genomgående rimmönstret gubbar

— skubbar — rubbar — klubbar — dubbar. Eftersom melo-

din inte är känd och eftersom Lsr 3 är ensam om repris-

markeringarna efter r. 4 och 9 har jag inte vågat utföra

den konjektur ett teckenbyte skulle innebära.

Melodin till n:o 23

Melodin är inte känd. Som noteras i textkommentaren

ovan, verkar Lsrs repristecken efter raderna 4 och 9

onödiga eller kanske missvisande. Sådana tecken i

handskrifterna behöver inte ha något exakt innebörd,

utan kan påminna sångaren om att "något musikaliskt
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händer". Därför är textkommentarens förslag om ett

"da capo" helt rimligt. En eventuell bekräftelse måste

dock vänta tills en melodi dyker upp.

S. 44: N:o 24y Sifdlenubben

Lsr3, s. 181. Dwl 2, s. 87. Win 14, s. 354. Åkn, s. 274.

Bjn 2, s. 76. W, s. 32. Bgm, s. 60. DGr 1, s. 103. Eht,

s. 185. Emk, s. 95. Hjm 3, s. 209. Nhr A, s. 52. (FE

1916, s. 282 efter Dwl. FE 1990, s. 277 efter Lsr.)

Dat.: Lsr 3.

I Lsr 3 är stroferna omkastade mot slutet:

11-13-12-16-14-15-17. Den rätta ordningen är em.

återställd genom en strofnumrering utförd av Lissander

själv.

Varianter:

(Betr. varianturvalet, se variantfötreckningen till n:o

21, s. i^/ovan.)

S. 44 r. 2 Dwl 2, (Win 14) o. övr. handskrifter: 'till lilla

Lotta i köket och enkannerligen till våra hus-jungfrur

(spis jungfrur) om något, som passerat'. Rubriken i Lsr

3, till unga husjungfrun [i allmänhet], men enkannerli-

gen till lilla Lotta är den språklogiskt korrekta. - r. 18,

Månan han (så även t. ex. Win 14), Dwl 2: ' Månen
hon'.

S. 46 r. 23: Nu på, Dwl 2: ' Frampå'.
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Ordförklaringar:

S. 44 r. 1. Betr. epistelnumreringen, se komm. till n:o

21, s. 97. - r. 2, enkannerligen, i synnerhet. - r. 5 , pas-

serat, inträffat. - r. A, fälenubben, kortskaftat tobakspi-

pa bekväm att ha med på resor, på färder, därav

benämningen. - r. 15, kil och plugg (hendiadys), kil-

formad träplugg som utvidgar yxsskaftet så att yxhu-

vudet fixeras. - r. 16, /' mjugg, i smyg.

S. 45 r. 3, Fyrugn, bakugn. - r. 7, rona, höfterna. - r.

10, Nattståndi, nattståndet, som har stått upphällt över

natten. - r. 18, mord, d.v.s. på loppor och löss.

S. 46 r. 1 kippa, trä in fötterna i. - r. 14, Kringhvälfua,

stjälper kull. - r. 17, tillfota I Faller, faller till föga för.

- r. 22-25, Movitz är objekt, Kärleken subjekt.

S. 47 r. 6, Florsengageant, spetsgarnering på underär-

men. - r. 19 Paphos, stad på Cypern som under anti-

ken var huvudort för dyrkan av kärleksgudinnan

Afrodite. - r. 26, båldt, oförfärat. - r. 28, halt, sluta.

S. 48 r. 5, Fröja, kärleken, denna gång personifierad

som den fornnordiska kärleksgudinnan. - r. 8,

Grytringen, järnring med tre fötter för kokkärl över

den öppna elden. - r. 10, Stekvändarn, stekspettet med
stativ.

Bellmans pregnanta interiörskildringar kallas ofta med
en konsthistorisk term för "genrestycken". Episteln om
Movitz och hUa Lotta hör enligt min uppfattning till

mästerverken bland dessa. Att Bellman på eget eller

andras initiativ lät den utgå vid redigeringen av FE
1790 berodde sannoHkt på att episteln är en burlesk

vars sexuella innehåll inte nämnvärt skyls av några
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eufemismer. Det är skada - i annat fall hade vi känt

epistelmelodin. Det kan £ ö. noteras att en av epistlar-

nas känsligaste "sedlighetscensorer", vissamlaren P. J.

Hjelm, mot sin vana inte hade hjärta att med egna

omdiktningar våldföra sig på denna text. (Jfr variant-

apparaterna till n:is 21 o. 23!)

Melodin till n:o 24

Melodin är inte känd. En nutida trubadur kunde med
några ändringar anpassa en tidsenlig melodi som den

till "Kom du som gråter" till texten (StU XIV, s. 299),

men kopplingen skulle sakna vetenskaplig förankring.

S. 49: N:o 25, Lagfame Preses, gode vän

Vhw 3, s. 6. Sdn 1, s. 33. (EU 2, s. 37 efter Sdn.)

Dat.: Rubrik (se nedan).

Attr.: Vhw, Sdn.

Sdn-avskriften från 1813 har som enda rubrik ett

datum: '17 29/2 72', d.v.s. den 29 februari 1772.

Datumrubriken är typisk för de avskrifter Sondén gjort

efter de fyra Lsr-visböckerna, och eftersom den sista av

dem, den ej återfunna del 4, har tillkommit efter febru-

ari 1772 kan vi nog utgå från att texten i Sdn 1 här-

stammar från denna (se ovan, s. 23). Eftersom Sondén

var en noggrann avskrivare och eftersom Lsr tillkom-

mit i Bellmans omedelbara närhet och kort tid efter
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texternas tillkomst, har Sdn valts som textkälla. Det är

uppenbart att Vhw:s text, nedskriven 1787, represen-

terar en senare, något "uppsnyggad" version av visan.

Skillnaden mellan de två källornas dateringar är tanke-

väckande: Sdn (Lsr 4) uppger den 29 februari skottåret

1772. Vhw den 24 februari, själva skottdagen.

Avvikelser från textkällan:

S. 49, r. 1, se ovan. Rubriken här är Vhw:s. - r. 14, Ty

är det ödet (så Vhw), Sdn saknar är, sannolikt ett skriv-

fel här eller i Lsr.

Varianter:

S. 49, r. 13, taga, Vhw:
'

roffa / knipa, Völschows

ändring.

S. 50, r. 10, skuffa, Vhw: 'knuffa. - r. 14, alltid mer,

Vhw: 'aldrig mer'. - r. 22, ska, Vhw: 'sku'. - r. Ti, fylla,

Vhw: 'förgylla. - r. 29-32, Vhw: 'leka med Frun /

fermt med dit klapp och napp, intills hon har kläckt, /

vinna nj pengar bröder; Chor : Ståtligt project.'

Ordförklaringar:

S. 49, r. 1, Speculations Collegium, se nedan. - r. 3,

Preses, ordförande (i en domstol eller i styrelsen för ett

verk). - r. 4, Salve (lat.), var hälsad. - r. 7, assessor,

bisittare, i ett statligt kollegium de högre ämbetsmän-

nen. - uti fingen perfect, fingerfärdig. - r. 12, berätta

collegium, berätta för kollegiet. - r. 14, ödet bli, ödet att

bli. - r. 21, probera till, försöka. - r. 22, kapprock,

ytterrock av grovt tyg med axelkragar. - r. 25, fermt,

raskt.



Kommentar 111

S. 50, r. 9, tross, trots. — r. 13, Adprotocollum, [tag] till

protokollet. - 18: Vinn en flickas bevågenhet genom
att uppvakta henne med ett ur. - r. 25, Kolmåln,

Kolmården, känt som tillhåll för rövare. Innebörden är

att stölden skall ske under kärlekens täckmantel, som
ett sol-och-vår-projekt. - r. 30, kläckt, (förslagsvis:)

släppt till [pengar], jfr fr.: 'lächer [de Targent]'. Weste

{Svenskt och Fransyskt Lexicon 1807) anför 'lächer' som
en betydelse av 'kläcka' i familjärt språkbruk. SAOB
anger denna text (efter EU) som första belägg för 'puts

väck', men tar inte upp det ovanliga bruk av 'kläcka'

som troligen har betingats av rimtvång.

Visan följs i Vhw 3 av en text med en rubricerad

anmärkning.

Specukat: Colleg: Ords visa är intet af samma auctor, utan af

Not: Pub: Lifsdahl, men i anseende till sammanhanget med

förra följer hon med.

Af Ormen stal Eva det äple hon bet,

äplet stal Adam af henne,

fast de för stölden sen hade förtret,

som hvar och en vet;

Labans dotter, vår syster och vän,

hus Gudar stal af sin Fader,

Acham stal rofv^et som sen fants igien,

det minnas vj än.

Sönerna Elis af Ofrenas talg,

stulo det mästa och giödde sit svalg,

med helig fétalje.
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Judas et mönster af groft snatterie,

uti den olärda världen,

han lade grunden till filouterie,

förutan génie.

Guntlack en lärjunge af samma art,

stiäl och snattar tillika,

böjer och röjer sin konst uppenbart,

den omogna kart.

nog hade bägge meriter en mängd,

men fölg ej thessa, det du är befängd,

då blifv^er du hängd.

Allting bör hafva sin tillväxt och gång,

ingenting mognar i vaggan,

fastän Naturen förutan allt tvång,

giör ståtliga språng,

men när upodlan och quik industrie,

snälla och snidiga fmger,

måtta åt saken och fatta uti,

då skratta vj

.

då se vj prof af vår speculation,

ty snarskrämd och sentänkt försagd och poltron,

ack! ängsliga hjon.

I nyare tider då styrcka och vett,

världen har satt i förundran,

man så stor skildnad i tiufnader sett,

som tolf till et.

Vår värdiga Prseses, du fickornas Far,

böxsäckars rådande herre;

du som med blotta ögonen tar,

allt hvad man har.

Råd, Assessorer, Secterare, pack,

skaffa Bouteiller, ägg socker och Rack,

siung heder och tack.
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Man söker förgäves efter "Speculations Collegium"

bland tidens ämbetsverk. "Ords visa" i Völschov^s

anmärkning bör tolkas "ordensvisa", och inte minst slu-

tet av Lifsdahls visa tyder på att det rör sig om ett säll-

skap som i en parodisk lek - kanske tillfälligt - forme-

rat sig som en "orden". Dess namn och det av Lifsdahl

formulerade syftet att gynna "upodlan och quik

industrie" för vid den aktuella tiden närmast tankarna

till Kommerskollegium, men jag gissar att det parodiska

skämtet är riktat mot all av myndigheterna bedriven

eller sanktionerad spekulation med allmänna medel -

en verksamhet som råkat i vanrykte inte minst under

det föregående decenniet. (Bruket av ordet 'spekulation

i denna betydelse finns enligt SAOB belagt 1769)

Anders Lifsdahl (omkr. 1734-1777) var, som
Völschow anmärker, notarie publicus, och som sådan är

han också införd i vissamlarens originella förteckning

över 736 "Sup Bröder" (KB hs signum Vs 104 I).

Bellman ägnade hans hustru en gravdikt den 1 1 janua-

ri 1776 (StU IX, s. 27. Kommentaren, s. 46, innehål-

ler Olof Byströms uppgifter om Lifsdahls person).

"Ordensvisan" vittnar onekligen om Lifsdahls poetiska

talang, vilken redan 1766 givit honom en plats i Utile

Dulci. Vi vet inte om han hörde till Bellmans närmare

vänkrets, men till hans bekantskapskrets hörde han

uppenbarligen 1772. Han hörde ju till Völschows "sup-

brödrakrets", och det är inte osannolikt att de alla tre

deltagit i det parodiska upptåget kring "Speculations

Collegium". En spännande tanke är att kanske också

det gamla kommerserådet Anders Lissander, som tidigt

fångat upp åtminstone Bellmans projekt, kan ha delta-

git i leken.
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Melodin till n:o 25

Visan har inte försetts med timbre, och EU ger oss

ingen information om melodin. Men strofformen kan

med hjälp av databasen över Bellmans stofiska struktu-

rer identifieras som närmast identisk med den i

Fredmans epistel 26, "Hvar står Fiolen säg min son?".

Episteln skrevs ett halvår före det datum som står i

denna visas rubrik, i augusti 1771. Melodin har tagits

från Anseaumes och Dunis operett, Le Peintre amou-

reux de son modele, som Bellman flera gånger brand-

skattade för sin visproduktion (se FE 1990:2, s. 206f

,

22 1£, och 32 If). Endast en förkärlek för operetten

som helhet kan förklara Bellmans lån av denna långa,

genomkomponerade ariette, som han från början

avkortat med 1 3 takter. Som resultat härav har stycket

förlorat två taktslag i takt 11, och en resulterande 2/4-

takt står kvar i Ählströms arrangemang från 1790.

Andra tecken tyder också på att Bellmans variant har

skapats genom örat, något som bekräftas av en jämfö-

relse med partiturets noter nedan. "Lagfarne Preses"

kan, som återgivningen på s. 212 i melodibilagan visar,

anpassas till samma mönster som FE 26 utan att man
ändrar mer än en ton i var och en av takterna 7 och 9

(den sista fjärdedelen har upplösts och i takt 9 oktave-

rats). Tre åttondelar i takt 1 1 som står utan textsättning

i FE 26 har heller ingen text i "Lagfarne Preses". Min
bedömning är att Bellmans adaptation av Dunis melo-

di från början var ganska lik varianten från 1790.
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27

r r r i r ^ P
r

30

"Me promenant prés du logi" ur Dunis Le Peintre amoureux de so7i

modele.

Not till Lifsdahls visa, "Af Ormen stal Eva det äple hon

bet":

Uppenbarligen sjöngs den till en Bellmanmelodi, "En

Potiphars hustru", som visa tillkommen 1767. Detta

kan även bidra till bekräftelsen av textkommentarens

hypotes, att Lifsdahl vid tillkomsten av "Lagtarne

Preses" hade sin plats inom Bellmans bekantskapskrets.

Andra parodivisor till denna strofForm har jag inte hit-

tat hos Win eller Vhw.

S. 51: N:o 26y Vid ett torp i en skog

Åkn, s. VII. Vf3Cr.L Hjm 3, s. 70. Bgm, s. 194. DGr
2 s. 13. Eht s. 304. Nykp, hft 6. W, s.^38. Schr s.l96.

Sdn 1, s. 47 efter Bgm. (SU 5, s. 258)

Dat.: Åkn.

Attr.: Vf 36:1.

Vf 36:1 är ett 32-sidigt manuskript i lolio som avslutas

med påskriften "Dessa alskriher äro lullkomligt likaly-

dandc med en samlintr, som är t;enomdra2;en med
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Zettermanska sigillet. Stockholm d. 16 Julii 1820.

And. Stenholm. J.P. Theorell." Också avskrifterna var

genomdragna med ett snöre försett med sigill,

Theorells, och vidimeringen är säkerligen tillförlitlig,

men att det skulle röra sig om en diplomatarisk avskrift

är inte troligt. Vi vet inte heller om originalet varit ett

Bellmansmanuskript eller en avskrift utförd av

Zettherman, och därför har denna text, liksom de tex-

ter ur samma källa som här ingår i n:o 29, normalise-

rats i likhet med andra avskriftstexter.

I nedanstående variantförteckning representeras de

besläktade Bgm o. Eht av den förra - intressantast i

egenskap av Sdn:s sannolika förlaga till denna text.

Överensstämmelsen mellan de två tidiga källorna

Åkn och Vf 36:1 är påfallande stor.

Avvikelse från textkällan:

S. 52 r. 7, altar (så övriga källor): Vf 36:1, altare'.

Varianter:

S. 51 r. 1, Bgm, Sdn: 'Bonden (SU: 'Landtmannen). -

r. 4, W, Schr: 'bonde han körde'. - r. 5, körde, W: 'kört'.

- r. 8, Nöjd på sin tufua, Hjm: 'Nöjd med ...'; Schr:

'Uppå sin tufva'; Bgm, Sdn: 'Nöjder på tufvan'. - r. 10,

Var så ren, Hjm: 'Han war ren'. - r. 12, glittra, Åkn,

Hjm: 'glittrar'; Bgm, Sdn: 'glimmar'. - r. 14, gladde,

Hjm: 'gläder'. - r. 18, Men, Hjm, Schr o. Sdn som
alternativ: 'och'. - r. 20, Vid, Schr: 'Bredvid'. - r. 21,

W: 'Redes middag til'; Sdn: 'Middag snart reddes till'.

- r. 22, en sill, Hjm, Schr : 'och sill'.

S. 52, r. 1, Sen, Schr: 'Då'; Bgm, [Sdn]: 'Som' [m. alter-

nativ 'Då']. - r. 2, Sen, Sdn: 'Som' m. alternativ 'Se'n'.
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- Hela versen i Dgr 2: 'Och lagt strömming på glöd' -

r. 3, läskat, Hjm: 'swalkat' - torkad, Schr: 'torr'; Sdn:

'torstig'. - Hela versen i W: 'Och tungan läskad, torkad

och röd'. - r. 5, Bgm, Sdn: 'Hur han luta sin kropp'. -

r. 6, Vredplogen ner, W, Schr: 'Vid plogen ned'. - r. 8,

hrede vid Sdn: 'bredvid ...'; Dgr 2 [Hjm]: tätt

[straxt] bredvid hans tält; W, Schr: 'bredevid han tält'.

- r. 9, Straxt när, Hjm: 'Och när'; Schr: 'När som';

DGr 2, hela versen:' Sist när stiernorna brann'.

Ordförklaring:

S. 52 r. 7: Ceres, åkerbrukets gudinna i romersk myto-

logi.

I en not till visan meddelar Carlén: "Bellman säges

hafva improviserat denna pastoral under en resa i säll-

skap med Gustaf III." (CU 3, s. 283.) Richard Steffen

håller före att visan handlar om en torpare under

Magnus Zetthermans gård Fållan som Bellman besök-

te i augusti 1773. Det var under detta besök flertalet av

texterna i Vf 36:1 tillkom {Bellman och hans diktning,

Sthlm 1908, s. 130. Se också min uppsats "Fållan, ett

poetiskt sommarnöje" i BS 21, s. 57).

Carlén förmedlar en osannolik anekdot, Steffen lan-

serar en teori - nämligen den att samtliga texter i Vf
36:1 har inspirerats av vistelsen på Fållan. Det visar sig

emellertid att "Den lyckliga Bonden" av allt att döma
är alltför tidig för att teorin skall kunna hålla. I Åkn är

visan införd i ett inledande, med romerska siffror pagi-

nerat avsnitt, som utom denna text innehåller hyll-
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ningar till Gustaf III från tiden för hans kröning 1771

eller möjligen något år senare ("Om, Gustaf, du är

kung - möjligen av S. O. Tilas - och Bellmans

"Bonden nu ler åt himmelens skyar"). Det är sannolikt

att detta avsnitt tillkommit något av åren 1771 eller

1772 (se min studie Kring källorna till Bellmans ung-

domsdiktning, Sthlm 1980, s. 48).

Det är bara med tvekan man vill kalla denna visa en

pastoral. Ceres och offret vid hennes altare, den fruga-

la måltiden vid källan, lyckan i en förnöjsam levnad i

harmoni med naturen hör visserligen hemma inom

den pastorala diktens sfär, men det är inslag av idyll

som kontrasterar mot "målningens" huvumotiv: den

tunga arbetsdagens längd fåra upp och fåra ner, de

svettiga klutarna, kroppens och plogens rörelse, exakt

iakttagna när bonden vid åkerrenen vänder mot en ny

tilta. Den lycklige men fattige bondens torp ligger i

svensk skogsmark och inte i en arkadisk idyll.

På sätt och vis kanske detta kan styrka den tidiga

dateringen av visan. Bellman saknade förtrogenhet

med - och kanske djupare intresse för - lantlivets rea-

liteter. Hans bonde är alltid idealiserad. I bondeskild-

ringar senare än denna tar sig lantmannens idealitet

uttryck i en naivt troskyldig rojalism, i tacksamhet mot
och i förböner för landsfadern Gustaf Den lyckliga

Bonden hör däremot inte till en politiskt medveten all-

moge - han kan mycket väl höra hemma i en förgusta-

viansk värld.
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Melodin till n:o 26

Visan saknar timbre och melodiutskrift i Åkn (endast

ett tomt notsystem har lagts ovanför texten). Sondén

kunde dock meddela att "Melodien är för Utg. bekant"

(SU V, 395), och det är antagligen hans sångsätt som
ligger bakom Drakes noter i Musik till Valda Skrifter,

Häftet III, 57. Drakes melodi (utan ackompanjemang,

för att närma oss visans ev. ursprungliga fredon) har

här återgivits på s. 214 i melodibilagan. Denna melo-

dikoppling är dock vid en närmare granskning något

problematisk. Speciellt besvärliga ter sig takterna

15-16, 19-20 och 23-24, vilka delvis saknar text. Det

är inte säkert att visan på 1770-talet har sjungits så som
Drakes variant från 1837 antyder.

Strofformen i denna visa är densamma som i FE 67,

"Fader Movitz Bror", som sannolikt skrevs 1772, och

den har i sin tur en melodi som kan kallas för en intim

variant av den solenna melodin till FE 33, "Stolta stad"

från 1771. Det ligger inom rimlighetens gränser att

anta att dessa tre tämligen samtida visor melodiskt här-

stammar från det omtyckta militärstycket "Stånd-

Drabantmarschen". Se diskussionen i FE 1990:2, s.

235ff och s. 313 samt melodierna som där återges.

Som jämförelse lämnar jag nedan en mer sångbar vari-

ant av "Den lycklige Bonden" till melodin från FE 67.
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Vid ett toq) i en skog Med en häst för en plog En

fat - tig bonde kör -de och log Bäst han kör -de en stund Stack han

pi - pan i mun För - nöjd af hjer-tans grund. Nöjd på sin

tuf - va klen och knapp Han vän - de sin lil a å - ker-lapp Var så

ren i sin själ Tänk - te är - ligt och väl För - u - tan larm och

4v n

5. 53: N:o 27y Ulla, krögarn ropar

Schgm, s. 335. W, s. 52. Bgm, s. 93. DGr 1, s. 160. Eht,

s. 314. Emk, s. 149. Hjm 3, s. 77. Nhr B, s. 52. Linn

6, s. 54. (FE 1916, s. 288, efter Bgm o. Eht. FE 1990,

s. 285, efter Schgm.)

Dat.: W, innehåll - se nedan.

Attr.: Schgm.
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Schgm innehåller inte den äldsta avskriften av denna

visa, W:s kan t.o.m. vara ett tiotal år äldre, men Schgm

är den enda av de anförda avskriftssamlingarna som vi

vet att Bellman själv varit förtrogen med - den inne-

håller bl. a. ett stort antal av hans autografer. Till skälen

för dateringen 1772-81, troligen före 1775, åter-

kommer jag nedan.

Varianter:

W, Hjm och Linn 6 har en inledande strof, överstru-

ken i W, här citerad efter Linn 6:

Movitz kan du läsa

Uppå skylten den raden så smal?

Jo midt för din näsa

Står R. o. s. e. n. Rosendahl; —
Du är fatal.

Si där, där är ett fenster.

Ach Movitz håll dig till wenster —
Bror Movitz du är fatal.

S. 54 r. 7, härmar nu, W, Hjm: 'stämmer likt'. - r. 9,

Ysch saknas i Bgm, DGr 1, Eht. - r. 11, Klang, plang,

Bgm, DGr 1, Eht: 'Movitz'. - r. \5, jag gråter, Bgm,
DGr 1, Eht: 'han gråter'. - r. 17, Ysch saknas i Bgm,
DGr 1, Eht. - r. 19, Stråken, W, Hjm: 'Strängen'. -

svingar, W, Bgm, DGr 1, Eht, Hjm: 'tvingar'. - r. 23,

om du var, Bgm, DGr 1, Eht: 'om du nu vore'.

S. 54 r. 14, Bgm, DGr 1, Eht: ' När Movitz ej har

pengar'. - r. 16, Bgm, DGr 1, Eht: 'Bror Movitz en

polska nu går'.
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Ordförklaringar:

S. 53 r. 7, CoIla, italiensk virtuos, se nedan. - r. 10,

cadence, kadens, (här:) instrumental soloimprovisation.

- r. 12, resonans, ordets eg. betydelse (återklang, gen-

ljud) passar dåligt in i sammanhanget. Det förefaller

styrt av uppmaningen lyssna, och har väl närmast inne-

börden av störande ljud, prat e. d. ('resonemang'?). - r.

\Gy pomerans, kryddat brännvin. - r. 20, quinten, violi-

nens högsta sträng, e-strängen. - r. 23, Seraljen,

haremskvarteret i den turkiska sultanens palats.

S. 54 r. 3, Brusig, rödbrusig. - r. 4, lifstycke, (här:) väst.

- calmink, mönstrat yttletyg.

Det är bara de inbördes besläktade samlingarna Bgm,
DGr 1, Eht och Emk som rubricerar visan "Fredmans

epistel". Förekomsten i Schgm ger oss anledning att

vara förvissade om Bellmans författarskap, och av mne-

hållet kan vi sluta oss till att visan åtminstone vid

någon tidpunkt varit en skiss till en epistel.

Dateringen utgår dels från att episteln inte hör till

de femtio tidigaste, s.k. B-epistlar, som förelåg färdiga

i februari 1772, dels från att dess avskrift iW måste ha

tillkommit någon tid före 1782 (se min uppsats

"Notiser till en bevarad förlaga. Kring källorna till

Fredmans epistlar, Sthlm 1991, s.56). Det finns skäl att

misstänka att episteln tillkommit relativ tidigt under

denna tidsrymd:

Movitz härmar nu CoIla hör till beskrivningen av

Movitz virtuositet. I Dagligt Allehanda den 26 oktober

1771 annonseras för följande dag en koncert på
Riddarhussalen "af 2:ne Italienska Musicanter,
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Bröderna Colla, hwilka tractera i högsta perfection

2:ne rara Instrumenter, Colascioncino och Colascione

kallade" (Om virtuoserna Colla och deras instrument,

se Daniel Fryklunds uppsats "Colascione och colascio-

nister", Svensk Tidskriftför musikforskning 1936, s. 88).

Konsertallusioner är inte ovanliga hos Bellman, en

liknande förekommer på ett annat ställe i epistlarna, i

FE 37, strof fem. För att vara effektiva förutsätter de

att publiken har ett minne av konserten i fråga, och

den som annonserades i Dagligt Allehanda var den

sista Bröderna Colla framförde i Stockholm. (De hade

besökt staden en gång tidigare, den 27 juli 1763.) Det

är därför sannolikt att episteln tillkommit någon gång

under första hälften av 1770-talet.

Melodin till n:o 27

Visan saknar timbre, och tidigare försök att identifiera

melodin (även mina egna) har misslyckats. Som med-
delas i FE 1990:2 (s. 356) har strofformen en påtaglig,

dock ej perfekt, likhet med arietterna i Bacchi Fest,

sjette gången firad 1771, den 4 October: "Si, si! - hvad

tulpaner", o.s.v. (StU IV, 177ff). Denna anknytning

stöds av att konceptionen av "Ulla, krögarn ropar" och

Bacchi Ordenstexterna tycks ligga nära varandra i

tiden.
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S. 55: N:o 28, Muttevy jag kommer med lyktan upptänd

W, s. 213. Eht, s. 315. Bgm, s. 96. DGr 2, s. 21. Nykp,

s. 218. (FE 1916, s. 290, efter Bgm o. Eht. FE 1990,

s. 282, efter Eht.)

Dat., se nedan.

Attr.: Notis i DA (se nedan); samtliga hss.

Fyra av de redovisade källorna är nära besläktade,

endastW är relativt fristående från de övriga. Samtliga

rubricerar visan "epistel". De varianter som uppträder

är obetydliga, möjligen med undantag för s. 55 r. 8, där

W har 'sk)T:ten' i stället för skylten, resultatet av en

enkel och tanklös felläsning av en förlaga.

Ordförklaringar:

S. 55 r. 2, Bla Porten, värdshus på Djurgården. - r. 4,

bassongen, fagotten. - r. 6, Gaffelgränd, en av gränderna

ner mot Skeppsbron i Gamla Stan. - r. 8, Lilljans, krog

vid nuvarande Lill-Jansplan på Östermalm. - r. 14,

röret, rörbladen i fagottens anblåsningsmunsry^cke. - r.

19, quintillera, kvintilera, improvisera lekfiiUt. - r. 24,

flöjttraver, tvärflöjt.

S. 56 r. 3, Vismar, krog i Kolmätargränd. - r. 5, fäll

henne ner, sänk den.

S. 57 r. 8, Squadronera, svänga omkring sig (med hugg-

vapen). - r. 9, skärsor, skråmor el. skärsår. - r. 12, Mars,

den romerske krigsguden.
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Eftersom episteln inte finns med bland de femtio förs-

ta s.k. B-epistlarna, är den rimligen yngre än från

februari 1772 då den sista av dessa tillkom. Dess

senaste tidsgräns bestäms, som Olof Byström påpekat,

av en notis i Dagligt Allehanda från den 6 augusti

1777: "Som uti Samlingen af Fredm. Epistlar et

Manuscript är förkommit, som börjas sålunda: Mutter

jag kommer med lycktan optänd, med mitt glas, med mitt

Walthorn och Bassongen stämd etc. altså anmodas den

som kan wara innehafware af nämnde Poesie, at det-

samma til afskrift inlämna där desse Blad utgifwas,

emot hederlig och tacksam wedergällning."

Tydligen höll Bellman vid denna tid ännu sina

utgivningsplaner levande. Utgivaren av Dagligt

Allehanda, Johan Pfeiffer köpte vid slutet av 70-talet

utgivningsrätten till epistlarna; möjligen hade han

gjort det redan när notisen med dess löfte om veder-

gällning infördes i hans tidning.

Melodin till n:o 28

I FH, s. 189, läser man Sondéns not: "Detta stycke kan

sjungas på mel. af Fredmans 46 Epistel." Efter en stro-

fisk analys bör man kunna uttrycka den korrekta iden-

tifieringen mer kategoriskt: Det finns ingen grund att

misstänka, att "Slagsmålet på Blå Porten" har kunnat

framföras av Bellman på någon annan melodi än just

den svårsjungna till "Undan ur vägen, ge rum för

Curir'n". Epistel 46 har enligt Olof Byströms datering

tillkommit under tiden från 1773 till föråret 1778, och

det går inte att avgöra om det var denna eller "Mutter,
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jag kommer med lyktan upptänd" som blev Bellmans

första text till den populära kontradansen "Prince

Ferdinand". Kontradansen förekommer på flera stäl-

len i samtida nordiska violinböcker: I Hellströms dans-

bok (MAB), Brödrene Basts Violinbog (KB Khvn), och i

Contradanser, Noter och Turer (KB Sthlm). Sistnämnda

variant har tryckts i FE 1990:2, s. 264f (se även

kommentaren därstädes). Bellmans melodi har från

början haft några detaljskillnader jämförd med käl-

lorna, och dessa speglas i Åhlströms arrangemang

1790. Därför är det denna senare variant som här

ingår på s. 215 i melodibilagan.

S. 58: N:o 29 a-e. Gråt intet Tirsisy jag digförlåter

a-e: Vf36:L (Steffen 1908, s. 64, 71 o. 76 efter Vf
36:1).) Enstaka sånger:

a: V 21 n, fol. 4. (EU 1, s. 391 efter Söderdahls hs - se

nedan.)

c: W, s. 144 (EU l,s. 113 efter W.)

Dat.: Vf 36:1, innehåll, identifierade melodier m.m. -

se nedan.

Attr.: Vf36:l.

De fem texter som här samlats under ett gemensamt

textnummer har ingen övergripande rubrik. Jag har

sammanfört dem därför att deras gemensamma källa,

Vf 36:1, och ett inbördes sammanhang dem emellan

påkallar en för dem alla gemensam kommentar.

Beträffande huvudkällan Vf 36:1, se kommentaren till
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n:o 26, s. Il6f.

Avvikelser från textkällan:

a) Versdelningen följer FS 31 (se melodikommenta-

ren), Vf 36:1 delar strofernas första rad. Rollnamnen är

i Vf 36:1 centrerade på egen rad över replikerna.

Placeringen i vänstermarginalen följer Vf 36:1, sång b)

c) S. 62 r. 4, Galathea, Vf 36: 'Galthea (sannolikt

avskrivarfel)

.

d) S. 62 r. 18 o. 21. s. 64 r. 9, 12, 23 o. 26, Sjungom

alla nu i chor. Versen är understruken i hs.

S. 63 r. 10. Versen avslutas i hs med '7'', ofta ett

repristecken. Eftersom en textrepris här inte ryms

inom strofens givna form utgår jag från att tecknet har

införts av misstag.

e) Texten i Vf 36:1 ger en ganska diffus bild av sångens

struktur. Det jag här återger är en rekonstruktion utgå-

ende från det som förefaller tydligt - att texten mot-

svarar en musikalisk struktur som kan beskrivas A -Al

-B-A2-B1 -A3. Observera att texten övergår till s.

65 utan någon strofskillnad.

S. 64 r. 12-13, Vf 36: 'Herdinnor •/•' - r. 24-25, Vf
36: 'de gråta '/•'. Jag har alltså valt att skriva ut de upp-

repningar tecknen '•/•' uppenbarligen markerar.

Varianter:

Varianterna till a) har jag tagit efter EU 1. Som källa

till denna text uppger Eichhorn nämligen ''Söderdahl,

Lediga stunders tidsfördrif, hdskr. hos utg.", en hand-

skrift som jag inte har lyckats spåra (EU 1, s. 422).

Utgivaren har anlitat samma källa vid etableringen av

fyra texter utom denna, alla troligen från 1770-talet:
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EU 1, s. 130 (som bara har Söderdahls otilhäckliga

Bellmansattribution), EU 2, s. 41 (StU XVI s. ifö);

EU 2, s. 110 (StU VII s. 52) och EU 2, s. 111 (StU

VII, s. 54). Att döma av varianterna i EU 1 har

Söderdahls version av text a) haft sina brister,

a) S. 58 r. 1-2, EU:s rubrik: 'Duett'. - r. 4, Ack, EU:

'Se'. - r. 9, vandra, EU: 'följas'. - r. 17, Si hurjag, EU:

'Se, hur hon'.

S. 59 r. 6, EU: 'Kom nu med mig och gå, gå, gå! - r. 9,

EU: 'Men, min vän, du ömt...',

c) S. 60 r. 21, Dina, W: 'dessa'. - r. 24, du, W: 'nu'.

S. 61 r. 5, och, W: 'men'. - r. 6, Af, W: 'Med'. - r. 10,

ugglor, W: 'uggla'. - r. 23, Ack, W: 'Och'.

Ordförklaringar:

a) S. 59, r. 8, ömt, med smärta.

b) S. 59, r. 16, Vickla ditt kläde, vik ihop din duk (den

du torkat dina tårar med). - r. 25, Ar ett förgängligt

sammandrag, (eg.. Ar en förgänglig summa, d.v.s.

summan av det förgängliga) Tillhör förgängligheten.

Celadons i sammanhanget något krystade sätt att

uttrycka sig torde vara framtvingat av strofformen.

c) S. 60 r. 19, Adonis, i grekisk mytologi namnet på en

skön yngling som älskades av kärlekens gudinna,

Afrodite. Under en jakt dödades han av ett vildsvin,

men återfick livet på Afrodites begäran - endast en

tredjedel av året skulle han tillbringa i dödsriket, vars

härskarinna Persefone också var upptänd av kärlek till

honom. Här handlar det förstås inte om mytens

Adonis, lika litet som hans älskade Iris är identisk med
sin namne i den grekiska mytologin, regnbågens gud-
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inna. En tydlig koppling finns dock mellan

Adonismyten och Bellmans pastorala sånger: Adonis

söker döden i första sången, och han är möjligen den

herde som har dött i Camillas famn i sång b). Men i

sång d) återvänder han till livet vid kärleksgudens

altare.

S. 61 r. 4, quälja sig, plågas.

S. 62 r. 4, Galathea (grekisk romersk m}^ologi), herden

Acis' älskade som upptände cyklopen Polyphemos' kär-

lek och som kastade sig i havet för att undkomma
honom.

d) S. 62, r. 11, Paphos, stad på Cypern, under antiken

ett centrum för Afroditekulten. Hos Bellman likt\^digt

med kärleksgudinnans rike eller domän - jfr FE 25,

28, 36, 50, 74. - r. 18 m. fl., chor, korus.

S. 63 r. 14, Cupidos, kärleksgudens. - r. 16, Virka,

fläta. - myrtenkrona, brudkrona (flätad av myrten). - r.

20 (förslagsvis): låt hans kärlek bli besvarad, pilar är

förstås här kärleksgudens pilar som uppväcker kärlek

eller åtrå hos den som träffas, blandas tolkar jag så, att

den kärlek som uppväckts hos Adonis skall blandas

med den kärlek som med ett annat pilskott drabbar

Iris. Jfr FE 72, vers 29: "Döden ger lif och kärlek bort-

blandas' (kursivering här)

.

e) S. 64 r. 8, ton, tonfall. - r. 20, raiii (här med äldre

uttal: 'ramm', jfr dock s. 110 r. 15), mål(-sättning), till-

fälle (SAOB Ram, subst. 2). Här: 'b>a:e
,
jfr s. 1 10 r. 15.

- r. 23, såta, tillgivna.

I uppsatsen "Fållan, ett poetiskt sommarnöje" (BS 21,

s. 57) redogör jag närmare för bakgrunden till dessa
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fem pastorala tablåer och för den tolkning av dem som
jag här endast kort sammanfattar.

Vf 36:1, den enda källan till hela sviten, innehåller

texter som samlats av Magnus Zettherman under de

veckor i augusti 1773 då Bellman, Wilhelmina

Norman och flera andra gästade honom på Fållan.

Mycket tyder på att texterna i avskriften uppträder i en

ursprunglig ordning, den ordning i vilken de presente-

rades av Bellman. De fem tablåerna uppträder tidigt,

men inte i obruten följd. Bland texterna i Vf 36:1 står

de som nr 1, 2, 6, 8 och 9. De interfolierande texterna

har i motsats till tablåerna tydlig tillfälleskaraktär, det

är texter där Bellman uppvaktar Wilhelmina (nr 3, 5

och 7 - StU VIII s. 188, 190 resp. 186) och vänder sig

till hennes mor (nr 4 - StU VIII s. 200).

Trots avbrotten formar sig tablåerna till en svit, med
ett sammanhang som i varje fall från och med c) är fullt

skönjbart. Där vill herden Adonis ta sitt liv i förtvivlan

över att hans älskade blivit "en annan herdes fång". I d)

räddas han till livet genom det goda herdsesammhäl-

lets riter och förböner i "Odets tempel", och han före-

nas med sin älskade Iris vid Cupidos altare. Det som
avslöjas i duetten a) får härmed sin plats i samman-
hanget: Den herdinna som där vållat brytningen mel-

lan Daphne och Tirsis är Iris, det är Tirsis' "fång" som
hon till Adonis förtvivlan hade blivit. Men som sagt,

tack vare kollektivets goda krafter påverkas Odet i kär-

leksgudens gestalt. Den kärlek som segrar är den ödes-

bestämda, men ödet är inte blint, det låter sig påverkas

av de rättsinnades engagemang. Den avslutande sång-

en e) är en final som sammanfattar det lilla herdedra-

mats budskap, inte i en sens moral utan i en parallell-
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episod: Lammet, den oskuldsfulla kärlekens symbol

hotas av en björn, men det goda herdesamhället griper

in - forna rivaler förenas med alla andra herdar och

herdinnor i kampen mot det onda och det lilla lam-

met räddas. Vf 36: 1 -utskriften slutar med ett "la Fin",

något som styrker antagandet att ordningen faktiskt är

ursprunglig.

Två omständigheter är förbryllande: Den andra

duetten, b), saknar skönjbart samband med de övriga

tablåerna. Inskotten av tillfällesbetonade visor i \Y
36:1 tyder på att tablåerna inte framförts som en

sammanhängande föreställning. En möjlig förklaring

kan vara den, att Bellman, som helt visst var medveten

om att Zetthermans invitation till Fållan innebar en

förhoppning om att skalden skulle bidra med under-

hållning av gästerna, hade förberett t\^å genomkonven-

tionella, fristående pastoraler, a) och b).

Mänskligt att döma behövde han lör båda n.-å

assistans av en kvinnlig röst i rollerna som Daphne
respektive Camilla. Det är inte osannolikt att han på

förhand visste att också Wilhelmina Norman skulle

komma till Fållan, "hon som bor vid Clara och sjung-

er artigt" som Gjörwell beskrev henne i ett brev till

Patrick Alströmmer den 12 dec. l'^"4 (citerat i StU

VIII, s. 170). Det kan i så lall ha varit avgörande för

sångernas ductrlorm. Dc menlöst konventionella

pastoralerna gjorde Ivcka hos publiken, och efter en

eller ett par dagar, under vilka Bellman tydligen kurti-

serade mamsell Wilhelmina, diktade han vidare på det

anslag han givit med sången a), den om triangeln

Daphne-Tirsis-Iris.

En omständighet som stödjer denna rekonstruktion
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är att den första interfolierande visan, "Iris, fordom en

Herdinna" (text nr 3 i Vf 36:1), tillägnades

Wilhelmina Norman som i de följande tillfällesbeto-

nade visorna från Fållan rätt konsekvent kallas Iris.

Visans Iris har en förtrollande sångröst, och den

beskrivningen av "en frisk och lustig strand, / Där hon
samm och stundom rodde, / Stundom löja fot och

hand" har tydlig beröring med de kurtiserande tillfäl-

lesvisor som skulle följa på Fållan vid Magelungens

strand. Men samtidigt fungerar visan ypperligt som en

prolog till våra fem pastorala tablåer. Som sådan vittnar

den sannolikt om att Bellman nu känt sig inspirerad att

bygga ut den i sång a) antydda, högst konventionella

intrigen till ett litet sångpel.

Bakgrunden till de fem tablåerna har tidigare teck-

nats annorlunda. Richard Steffen utgår från en över-

gripande hypotes enligt vilken samtliga texter i Vf 36:

1

skall tolkas som tillfällestexter i den meningen att de

handlar om de på Fållan närvarande personerna. Det

är en hypotes som i detalj omintetgörs av en textdate-

ring som senare kunnat göras (jfr kommentaren till n:o

26, s. 119 ovan). Det finns heller ingenting i de fem

här återgivna pastorala tablåerna som på minsta vis

anspelar på samvaron på Fållan, därtill är de alltför

schablonartade. Att namnet Iris i följande tillfällesbe-

tonade visor står för Wilhelmina är i detta samman-
hang ovidkommande. Protagonistens namn, Adonis,

förekommer inte vidare i denna diktning.

Olof Byström har så långt dragit samma slutsats

som jag, och bland de texter ur Vf 36:1 han publice-

rade som "Dikter till enskilda" i StU VIII utelämnade

han dessa sånger. Men hans tanke var att de utgjorde
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en spillra av den pastoralopera i tre akter, Fiskarena,

som Bellman arbetade på under året 1773. Av denna

finns bara tre korta arior bevarade, alla publicerade i

HwadNytti Hwad Nytt Åtn 13 juni 1776 tillsammans

med kort sammandrag av innehållet: "Eurilda, som till

börden var Prinsessa, blir slutel. känd och får sina

Fäders tron" (StU VI, s. 45). Fiskarena har mynnat ut

i den legitima kungamaktens triumf, ett ämne som
lämpade sig väl för Gustaf III:s nya nationella opera-

scen. Hur de här återgivna fem pastorala tablåerna,

som på konventionellt maner leder fram till ett "la fm"

efter den ödesbestämda kärlekens triumf inom ramen

för ett herdesamhälles slutna och privata sfär, fjärran

från den heroiska, hur de skulle ha kunnat ingå i

Fiskarena är svårt att förstå. Dessutom, även om
Fiskarena var Bellmans första och sista försök som
operalibrettist kan man knappast tänka sig att han kan

ha trott att de pastorala plattityder som bildar denna

svit skulle ha lämpat sig för operascenen. De har troli-

gen aldrig varit avsedda för någon annan publik än den

som omgav honom på Fållan i augusti 1773. En
publik med ett intressant inslag av unga mamseller.

Melodin till n:o 29 a

Eichhorn noterar sambandet mellan pastoralen och FS

31, "Opp Amaryllis", på s. 391 i EU I. Men då Carl

Envallsson skrev operetten Colin och Babet (1787), var

det "Tircis du gråter" (d.v.s. "Gråt intet Tirsis, jag dig

förlåter!") som föresvävade honom. Den står som tim-

bre för arietten i 2:a aktens 3:e scen, "Blindbock, jag
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för dig", och notbilden i det bevarade partituret i

Kungl. Teaterns deposition på SMS är omedelbart

igenkännlig som den numera berömda melodin. Den
enkla utformningen hos Envallsson har använts här i

melodibilagan (s. 217). Förutom dessa två visor har

Bellman även skrivit FE 58, "Hjertat mig klämmer"

och en komisk ariette i Bacchi Tempel, "Siungen och

gråten", på samma melodi. En utförlig diskussion om
epistelns tillkomst återges i FE 1990:2, s. 292ff. Om
den sistnämnda visan står i musikkommentaren till

StU V, s. 221 att melodin är "ej bekant". Den särpräg-

lade strofformen avslöjar dock att den lilla menuetten

har använts av Bellman en sista gång 1779.

Melodin till n:o 29 b och c

Strofformen i dessa två visor är densamma som i FE
54, "Aldrig en Iris". Eichhorn upptäckte detta beträf-

fande "Enslighet, trösta nu detta sorgsna bröst!" (EU I,

113) och att "Hvarföre? Säj mig, hvarföre gråter du?"

formats till samma melodi framgå tydligt av den

gemensamma, karaktäristiska strofiformen. (Steffen har

i sin utgåva förbigått Eichhorns korrekta uppgift och

har heller ingen melodianvisning vid den första av

dessa två pastorala elegier.)

Olof Byström daterar FE 54 till "tidigast 1773,

senast 1780" (se kommentaren i FE 1990:2, s. 283f).

Bellman har veterligen inte använt melodin annat än

till just dessa tre elegiska visor, och möjligen kan detta

tyda på att FE 54 tillkommit i början av den angivna

tidsperioden. Följande kommentar manar dock till
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försiktighet. Melodin, i Åhlströms arrangemang, åter-

finns på s. 218 i melodibilagan.

Melodin till n:o 29 d

Bellmans elegiska marsch har inte kunnat återknytas

till någon melodi. Strofformen är dock mycket lik den

i "Buga dig, du sorgsna Qvinna!", från Bacchi Tempel

1779. Trots att melodin till sistnämnda visa inte är

bekant, torde sammankopplingen ge upplysning om
Bellmans sätt att återanvända sitt melodiska stoff

Melodin till n:o 29 e

Melodin är inte känd. Strofiformen är densamma som
till "Rätt ängsligt, jag svär!" (StU VIII, s. 208), som
också har lämnats utan musik (se kommentaren därstä-

des, 231). Men förbindelsen mellan de två dikterna är

uppenbar, och visorna har skrivits vid samma tillfälle.

S. 66: N:o 30, Lagfarne go' herrar välaktade män

Nordin 104, fol. 220. Vhw 4, s. 8. FH, s. 77. (SU 5, s.

147 efter FH.)

Dat.: Innehåll, se nedan.

Attr.: Vhw, FH.
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Dateringen till tiden runt 1770-talets mitt (se nedan)

ger enligt min bedömning texten i FH företräde fram-

för den i Vhw 4. Såväl FH som Sdn hämtade sina äldre

Bellmanstexter huvudsakligen från Lissanders vissam-

ling, och den försvunna fjärde delen av denna ligger

närmast till hands att gissa på i detta fall. FH-texten

återges här nära nog diplomatariskt. FH:s ortografi

ligger nära Westes, som är normerande för de texter i

StU som bygger på sekundära handskrifter, möjligen är

den något mer konservativ.

Avvikelser från FH:

S. 66 r. 2 etc. go' herrar, apostrofen har införts här. - r.

4, 12 o. 20, intet, FH: 'inte.

Varianter:

S. 66 r. 1, rubriken i Vhw 4: 'Det står illa til i

Landsorten, Marcolphus Krögare har cederat Bonis'. -

r. 8, Aj, aj, aj, Vhw 4: 'ej, ej, ej'. Skrivningen 'ej' för 'aj'

är karaktäristisk för Völschow. - r. 1 1 tic. fallid, Vhw
4: 'Falidt'. - r. 16, rödesta, Vhw 4: 'rödaste'. - r. 17, kyr-

kan, Vhw 4: 'kiörkan'. - r. lS,fetesta, Vhw 4, 'vackras-

te'. - r. 17-18 omkastade i Vhw 4.

S. 67 r. 3, /' löst och ifast, Vhw 4: 'i löst fast'. - r. 4, hvad

natur, Vhw 4, 'al Natur'.

Ordförklaringar:

S. 66 r. 4, Marcolphus, se nedan. - r. 8, Delén, se nedan.

- r. W, fallid, bankrutt. - r. 16, för en plåt, (här:) för en

spottstyver. - r. 19, Prases, ordföranden, här närmast

rådsturättens. Det förefaller som om krögaren dragit
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med sig hela Gränna i sin konkurs.

S. 67 r. 2, Min conjunctur, [Jag underkastar mig] mina

ekonomiska omständigheter. - r. 4, hvad natur, vilken

natur som helst.

Marcolphus är namnet på en skämtfigur som uppträ-

der i skilda sammanhang i Bellmans tidigare diktning

- som titelroll i ett fi^agmentariskt sånglustspel med
samma namn, senast från 1767 (StU VI s. 35), i ett par

bacchanaliska visor från början av 1768 (StU XIV s.

194f) och som adressat för en parodisk rapport i

"Dagligt Allehanda för den 24 Augusti 1773" (StU

VIII s. 165), en skämttidning från sommaren på Fållan

(se ovan s. 130). Namnet dyker visserligen upp i diver-

tissementet Caffehuset från 1790 (StU VI, s. 175,

Utroparens replik), men där handlar det inte om
Bellmansfiguren utan om folklitteraturens anekdot-

hjälte Marcolphus eller Morolf, han som var kung

Salomos hovnarr. Som namn på en av sina egna dik-

tade figurer har Bellman inte använt Marcolphus

senare än 1 773 eller kanske senast i denna visa.

Delen omnämns, liksom här i förbigående, i en visa

från december 1767 ("Fräls oss från allan fara", StU
XIV, s. 143). Det rör sig om stadsadvokaten Benjamin

Deléen som hade rykte om sig att vara lika svår som
ockrare och som indrivare (se närmare kommentaren
till StU XIV, s. 238). Deléen dog 1774. Det är namnen

på dessa två, Marcolphus och Deléen, som gör det tro-

ligt att visan inte tillkommit särskilt mycket senare än

1775.
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Det är möjligt att uppslaget till visan varit någon

tidningsnotis från landsorten. Ungefär lika troligt är

det att visan är en journalistisk parodi ("Läs detta

blad"), genremässigt besläktad t.ex. med den som
Bellman roade sina vänner på Fållan med.

Melodin till n:o 30

Handskrifterna saknar timbre för denna visa.

Strofformen förefaller att vara unik inom Bellmans

produktion, och Sondén lyckades inte identifiera melo-

din. Den är tills vidare ej känd.

S. 68, N:o 31y Jo!jag svär vid Bacchi syra

Hausswolff - se nedan. (Holger Frykenstedt i DN
27/12 1955.)

Dat. o. attr.: Leonard von Hausswolff.

Originalet har följande utseende:

Jo! jag swär wid Bachi syra,

Båd' wid Venus och dess Son,

Winner Numra 1

8

24, 44.

68 wräks i wrån,

62 törs jag bedyra

Ar med winst ej långt ifrån.
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Jag har skrivit ut lottnumren för att tydliggöra den ryt-

miskt nödvändiga läsarten aderton i r. 4.

Texten återfinns på LUB bland Leonard Hausswolfifs

Efterlämnadepapper, vol. 28, s. 18, där den inleds med
följande ingress:

Af Hof-Secreteraren Bellman, som war Secreterare wid Kongl.

Nummer lotteriet, och fådt i commision af Hausswoiff kiöpa

en lottsedel på berörde lotteri - 1779

Någon annan relation mellan Bellman och hovjunka-

ren än att båda vid den aktuella tiden hade förbindelse

med hovet känner jag inte till. Det finns dock ingen

anledning att betvivla hovjunkarens uppgifter, och det

finns inte heller någon anledning att misstänka

Bellman för insiderbrott - nummerlotteriets dragning-

ar skedde under betryggande kontroll.

Versbiljettens text har givetvis inte haft någon melodi.

S. 69: N:o 32, I även lymlar alla tre

Vhw 6, s. 123. ESR, egh, innehåller 15 epigram, åter-

givna nedan. Schgm, s. 368, egh, innehåller ESR-
repertoaren utom epigram ESR 10 och ESR 15. DGr
3, s. 181, innehåller ESR-repertoaren. Eht, s. 399,

innehåller ESR-repertoaren. W, s. 226, innehåller ESR-
repertoaren. {Dag-Bladet Wälsignade Tryck-Friheten
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1782, d. 23/8: ESR 7, 2/9: ESR 1, 16/9: ESR 14 o.

23/9: ESR 4. FH, s. 121, återger ESR 2 t.o.m. 5 samt

ESR 8 och 14 efter Schgm. VU 2, s. 358, återger 25

epigram efter Vhw 6. SU 5, s. 237, återger 10 epigram

ur VU-urvalet följda av FH-urvalet. CU 3, s. 327,

innehåller samma repertoar som SU jämte epigram

ESR 10 efter okänd förlaga. StU III, s. 134 återger

ESR-repertoaren. Ej tidigare tryckta är epigram nr 9,

10, 25,29, 30, 32 och 38.))

Dat.: ESR och Vhw 6.

Attr.: samma källor.

Vhw 6 är den enda källan till de epigram som ej beva-

rats i egenhändiga nedskrifter. Även flertalet av dessa

ingår i Vhw:s svit, men de har publicerats i StU III och

ingår därför inte i textdelen här. Det förklarar de luck-

or som förekommer i min numrering av Vhw-epi-

grammen (n:is 8 och 11 t.o.m. 22), se nedan.

De 15 epigram som ingår i ESR har tillkommit före

den 1 april 1780 (ESR:s slutdatum). Om nydiktning-

en inför ESR initierade Bellmans epigramparodiska

diktning - så att dessa är de 15 äldsta - eller om ESR-

epigrammen utgör ett urval ur en samling Bellman

redan vid denna tidpunkt hade går inte att säkert avgö-

ra.

Mina ingrepp i Vhw-textens interpunktion är

omfattande. Många av epigrammen är t.ex. dialoger i

form av en fråga med svar, men i Vhw har oftast dessa

delar åtskilts bara av ett kommatecken. Flertalet fråge-

tecken och efterföljande replikmarkörer i form av tank-

streck är alltså mina tillägg.

Övriga avvikelser från textkällan:
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S. 69 r. 12, Vhw: 'Dit hufvud är trtaf All/a/baster . Det

är dock möjligt att strykningen och inskottet av ett a' i

'Allabaster är Völschows.

S. 70 r. 14, Z), Vhw: 'G.', ändrat till med främmande

hand, men det förefaller vara en vettig konjektur.

S. 71 r. 16, vore, Vhw: 'voro'. Skrivfel. - r. 19,

Tenggren, Vhw: Tengren. Se ordförklaringar.

S. 73 r. 18, blefve, Vhw: blefVo.

Ordförklaringar:

S. 69 r. 7, é';^ trädlapp på en stång, torde syfta på den

skylt som fästes på skampålen och upplyste om delin-

kventens namn och brott. Epigrammet bygger på ord-

leken att stå i den frågandes mun betyder 'hållas', i den

svarandes 'stå anslaget'. Spöstraff vid skampålen kunde

komma ifråga som påföljd för utomäktenskapligt sexu-

ellt umgänge, i varje fall tredje resan. 1734 års lag,

Missgärningsbalkens 53:e kap. § 3: "Sker thet tridie

gången; plichte man med tolf dagars fängelse wid watn

och bröd, eller tijo par spö;". - r. 14, knaster, tobak.

Epigrammet har formen av en charad. Du, d.v.s. tobaks-

pipan må ha huvud av alabaster och skaft av ädelträ,

den är ändå öfueralt ett fä. Det var först med cigarren

och cigaretten som rökning accepterades i salongerna.

S. 70 r. 10, horn, sinnebilden för den bedragne äkta

mannen. - r. 17, blaggarnssärk, särk sydd av blaggarns-

eller blångarnsväv. Blaggarn spanns av restprodukterna

efter linskäktningen och användes framförallt till säck-

väv.

S. 71 r. 8 all, borta. - r. 14: Bland kärlekens prästin-

nor, i det lätta gardet. - r. 16, kåken, skampålen. Se
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förkl. till s. 69 r. 7. - r. 19., Wetzen, bröllopspoeten från

FE 14, brännvinsadvokaten från "Bacchi Concurs" FS

47-54 och Bacchus' kannstöpande kurir (StU XVI s.

74 o. 78) vars förebild troligen är kamrer Gabriel Wetz.

Han presenteras av Ivar Simonsson i StU I, s. XXIII. -

Tenggren, kan avse hovkamrer A. Tenggren som vid slu-

tet av 1780-talet lagsökte Bellman för en skuld om 60

riksdaler (Björkman, Bellmansforskning, Sthlm 1892,

S.148). Flan uppträder tillsammans med Wetz i StU
XII på s. 109. Texten där kan inte vara äldre än från

1789, och att det där rör sig om fordringsägaren A.

Tenggren är tydligt: "Tengrens klor kan jag bedyra, /

krafsad strängen af min Lyra". I den svarta och hatiska

dikten "Döden inga ögon har" (StU XII, s. 60) beskrivs

helvetet som en plats "Der ej natt och middag randas,

/ Der blott Tenggren gör visit". Tenggrens uppträdande

här kan tyda på att de epigram som hos Völschow föl-

jer efter ESR-repertoaren är tillkomna betydligt senare

än denna, längre fram på 1780-talet. - r. 20: Varken

Svennerbergskan eller fru Frantzen har identifierats,

men den förras namnform tyder närmast på låg social

status.

S. 72 r. 12, brämer, bräm, t.ex. pälsbräm. - r. 16,

Borga, låna. - quarter, ett fjärdedels stop eller ca 1/3

liter.

S. 73, r. 12, paltar, medlemmar av den s.k. separa-

tionsvakten som bl. a. fungerade som sedlighetspolis.

Sammanlagt 40 Bellmansepigram finns bevarade. 38

har Völschow^ skrivit av i Y\vn 6 1787 och tretton av

dessa, plus två epigram som saknas i Vhw 6, ingår i
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Belimans egenhändiga renskrift En Stuf Rim (ESR)

från början av 1780. Dessa återfinns i StU III (s. 134).

Eftersom denna del sedan länge är slutsåld återger jag

dem här efter ESR och på de platser de intar i Vhw 6

(Völschow har inte satt ut nummer över epigrammen).

8. (ESR 6)

Petter Bredström den hundsvotten

giorde detta Epigram,

sen jag tömt mit stop i botten,

giör jag något i Madam.

11. (ESR 1)

Din gamla nederrutna tomt,

hwem, Mollberg - rår om den till pricka?

Jo, Venus har inteknad somt,

men Backus bor där jämt på wicka.

12. (ESR 2)

En häst som sörplat öhl och trötter,

ändå wid krogdörn modig står,

han stupar eij, - hvarför? gutår!

För det han står på fyra fötter.

13. (ESR 3)

Tre ting ohyggliga för meij,

en möglig Kärng i älskog dånad,

en swulten Katta i sin brånad,

en Backi man som står förwånad,

och för et halfstop säijer neij.

14. (ESR 4)

Hvad älskar du hälst för musique? —

kanske Violer som de flästa.

Neij den som skrålar fram för lik,

med wilkor at man får till bästa.
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15. (ESR 5)

Hör Mollberg - hör! Hwem är din Far?

den Frågan kanske confnnderar

Min Far är den som aldrig spar,

men jämt sitt barn med öhl tracterar^

16. (ESR 7)

Mollberg satt wid Backi präss,

spelte kort och jämt stack öfwer,

alla lura dickt på klöfwer,

men han slog ut hierter-Ess.

17. (ESR 8)

Hwarför är jag eij i ropet,

liksom du för Oboe?

Jo, sad' Mollberg, tog till stopet,

för du spelar som ett fä.

18. (ESR 9)

Christian Wingmark stog och prata,

hwad han war ^öxnMatador!

hur förnämt och stollt han bor,

på en den förnämsta gata,

och får miölk af femton koor,

men hur' blefwo wij eij flata,

när Hans nåd stog utan skor.

(EjiVhw6, ESR 10)

Af Kärlek all naturen lifwas,

men Krögar-Mor på Amsterdam,

hon fräser, så at det är skam,

hwar gång ett sänglag skall bedrifwas;

men kattor plär med sitt jam jam

uti sin kärlek sloss och rifwas.
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19. (ESR 11)

När smakar sömnen bäst kamrater?

Jo, när man med et öppit gap,

förspelt sin beurs och hgger flater

fiilispild af öhl och vin de Cap.

20. (ESR 12)

Hur' har dig Ullas mine bevekt,

hon är ju blek liksom en dödan?

Jo! sådan älskog lönar mödan,

och bästa öhl är altid blekt.

21. (ESR 13)

Han har en dråplig lycka gjordt,

beröms** till höger och till wänster,

hans lyckhjul dras i Fröijas port,

och näsan röijer hans förtjenster.

22. (ESR 14)

Säg, hwem Nation af dem du mins,

du älskar mäst, och nämn bewisen.

Jo! för där aldrig svagöhl fmss

så tycks mig mäst om Portugisen.

(Ej i Vhw6, ESR 15)

Säg hwarför skyr du Mälarn watten?

som winets glantz med kyla har,

och om du såg en sjö, min Far,

med öhl - så öste du med hatten.

Jo, bröstet tungt en suckan drar,

wid Noaks törst och skwalp om natten.

* Vhw 6: och jag dess barn som bäst tracterar. ** Vhw 6: bevars
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Till sin edering av aforismsamlingen "Pensées de

Movitz" har Carlén fogat noten "Efterföljande tankar

af Movitz, äfvensom de längre fram meddelade epi-

grammerna af densamme, publicerades först i

Stockholms-Posten och utgöra ett slags parodiska mot-

stycken till 'Pensée de Rousseau, 'Epigrammes de

Voltaire' m. fl." (CU 3, s. 58). Uppgiften att epi-

grammen skulle ha publicerats i Stockholms-Posten är

felaktig liksom attribueringen av "Pensées de Movitz"

till Bellman. De senare präglas av den intellektuella

kvickhet som i stort sett lyser med sin frånvaro i epi-

grammen - men det är inte detta som gör att vi måste

utesluta dem ur Bellmans verk - det fmns helt enkelt

ingen saklig grund för attribueringen. Movitz var 1780

en från FE och BO känd figur, och flera som var för-

trogna med Bellmans diktning kan ha använt honom
som fiktiv tänkare bakom dessa parodiska aforismen

Man har med fog gissat på Kexell, men också andra

med begåvning för satir och parodi - t. ex. C. I.

Hallman eller Stockholms-Postens nye delägare J. H.

Kellgren är tänkbara upphovsmän.

Det fiktiva författarnamnet Movitz använde

Bellman själv i rubriken över samlingen i ESR och

Schgm. Här är det knappast rimligt att, som i texter till

privata vänner från slutet av 1780-talet och senare,

tolka "Movitz" som Bellmans pseudonym. Liksom

epistlarna är lagda i munnen på den uppdiktade sång-

aren Fredman tillskrivs epigrammen den mångsidige

dilettanten och dryckeshjälten Movitz, som slutade sitt

diktade liv i Bacchi Tempel öpnat vid [...] Fader Movitz

död 1779, ungefär vid den tid då de femton epigram-

men i ESR fästes på papper. På ett undantag när före-
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faller epigrammen att kommentera epistlarnas och

Bacchi Ordens bacchanaliska fantasivärld, den som är

befolkad av Mollberg, Ulla Winblad, Petter Bredström,

Christian Wingmark och Wetz. Undantaget är epigram

30, där också personer utanför denna värld omnämns,

bl. a. en Tenggren som kan vara hämtad från Bellmans

egen sfär (se ovan, ordförklaring till s. 71, r. 19).

Epigrammet faller utanför ramen också så till vida som
Movitz här uppträder i tredje person. Det är inte ett

epigram av Movitz.

S. 74: N:o 33y Ingrid! - Hvad befaller Frun

DIG 1:5, n:o 31. Vhw 6, s. 132. DGr 2, s. 121. Eht, s.

447. Schr, s. 173. Tryck -93, Odaterat separattryck från

Åhlströms nottryckeri, annons 1793. Återges i melodi-

bilagan. (VU 1, s. 380, Vhw-texten modifierad bl. a.

efter Tryck -93. SU 5, s. 312 efter VU 1. Drakes

musikbilaga till SU, häfte III, s. 78 efter separattryck-

et. CU 3, s. 289 efter Drake.)

Dat.: DIG 1:5

Attr.: DIG 1:5, Vhw 6, DGr 2 o. Tryck -93.

De avskrifter som ingår i Dela Gardieska samlingens

kvartvolymer Godes collectus 1:3-5 tillhör vad jag kal-

lat den daterade samlingen i detta bestånd. Flertalet

avskrifter är daterade till år (och ofta ordningsnumre-

rade) nederst på första sidan. (Se Hillbom, Kring käl-

lorna till Bellmans ungdomsdiktning, Sthlm 1980, s. 20).

Denna text är på detta sätt daterad "1780" med blyerts.
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Avskriften i Vhw 6 uppträder under samlingsrubri-

ken "Skiämt Skrifter" (se nedan) och är ca sju år yngre

än den i DIG 1:5, men eftersom denna vid sidan av

sannolikt äkta varianter innehåller några tydliga kor-

ruptioner har Vhw 6 valts som den ena textkällan (till

texten på s. 74). Dess närhet till Bellman är känd.

Musiken i melodibilagan med dess underliggande text

(s. 219) är hämtad ftån Tryck -93. Troligen represente-

rar den Bellmans "Ausgabe letzter Hand", se nedan.

De tankstreck som här markerar replikskiften har

införts med stöd av DIG l:5:s rollfördelade text.

Varianter (bl. a. samtliga efter DIG 1:5 och efter Tryck

-93 bortsett ftån stavning och interpunktion):

S. 74. Rubriken: DIG 1:5: 'Af Bellman / samtal emel-

lan en Fru och hennes piga; Tryck -93: se bild av titel-

sidan på s. 151', Vhw 6, efter strykning av här bibehål-

len, urspr. rubrik: 'Morgonen - Dialogue' (så även i

VU 1. Andringen är ej Völschows); SU 5 (och CU 3):

'Frun', motiverat av att efterföljande text är "Jag må
bedyra..." (n:o 4 ovan), som rubriceras 'Pigan'. - r. 3,

ni, DIG 1:5, Tryck -93: 'du' - tilltalet är här konsekvent

i singularis. - r. 4, står, DIG 1:5: 'går .
- r. 5, drog, DIG

1:5: 'drar', -på. Tryck -93: 'af. - r. 7, Och i, DIG 1:5:

'uti'. - r. 8, Ingrid, DIG 1:5: 'Ingrid Ingrid'. - r. 9, Där
står staken, där står, DIG 1:5: 'Här står staken här är.

- r. 11, Vete djefuuVn, DGr 2: 'Vet då Diefvuln'. - hvar

ni står, DIG 1:5: 'hwar du går'. - r. 12, skall gå till,

Schr: 'ska ju till'; Tryck -93: 'ska ju åt'. - r. 13 inga skor,

DIG 1:5, Tryck -93: 'ingen sko'. - r. 14, Slå ut pottan.

Tryck -93, Vhw 6, med annan hand efter strykning:
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'städa undan (så i trycken fr.o.m. VU 1). - r. 16, skall

gå till, Schr, Tryck -93: 'ska ju till'. Raden saknas i CU
3, troligen en lapsus. - r. 17, Och sä, Tryck -93: 'Sen

så'- r. ,22, Men ni glömmer intet, DIG 1:5, 'Glöm ej

rötterna och'. - r. 23, saknas i DIG 1:5.

S. 75, r. 1, Sen så, DIG 1:5: 'och så'. - r. 2, då tar ni,

DIG 1:5: 'tar lite'; Tryck -93: 'så tar ni' - r. 4, följs i

Tryck -93, i Drake och i CU 3 av en i handskrifterna

odokumenterad versrad: 'A propos om Madame Båld.'

- r. 5, slog hon elfva, kona, DIG 1:5, 'slår klockan 11.

kåna; DGr '... elfva. skona

.

DIG 1:5 har en utförd rollfördelning med 'Frun' eller

'F' och 'Pigan' eller 'P' över replikerna.

Ordförklaringar:

S. 74 r. 5, paulun, säng med förhänge o. el. sänghim-

mel. (Eg. förhänget eller himmeln.) - r. 12, slägtarhu-

set, beläget på en holme i Norrström, Slagtarhus-

holmen, ung. där Strömparterren nu ligger. Se StU I, s.

CXVIII. - r. 16, Fiskargången, Troligen en passage och

fiskbasar vid Slussen i anslutning till södra fiskarham-

nen vid Saltsjön. Här låg också Gröna Gången, där

grönsaksfötsäljning ägde rum. - r. 21, aln, längdmått

motsvarande drygt 0,59 m. - falbolan, volang på kjol.

S. 75 r. 2, prof, ett tygprov. - Eken, Carlén: "en under

Bellmans tid bekant lärftskramhandlare" (CU 3, s.

290). - Tryck -93, inskottet efter r. 4, madam BålA, not

4 i CU 3, s. 290: "En på sin tid allmänt känd barmor-

ska". - r. S, kona (vid denna rid nedsättande), kvinna.
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Titelsidan till Åhlströms separattryck "Tryck 93
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I Vhw 6, vars avskrift är sen, står visan under sam-

lingsrubriken "Skiämt Skrifter". Övriga texter under

denna rubrik har en mer epigramatisk karaktär och

kan bara dateras med hjälp av vad vi vet om avskrifts-

samlingen Vhw 6:s tillkomst. Flertalet av dem åter-

finns här som n:is 74-81.

Denna visa om en despotisk husmor har, som
Sondén funnit, ett slags motstycke i visan om den dåli-

ga pigan, "Jag må bedyra / Ett hushåll styra". Den åter-

finns här som n:o 4 på s. 9, och den härstamma troli-

gen från senare delen av 1760-talet.

Tryck -93 skulle kunna vara en restprodukt av arbe-

tet med FS 1791 - en Bellmanssång, likt de andra

föredragen för Åhlström och arrangerad av honom,
som vid slutredigeringen lades åt sidan. Som separat-

tryck kunde den ju ändå komma till nytta. Ur textkri-

tisk synvinkel har dess underlagda text i princip

samma status som de 1791 tryckta texterna i Fredmans

sånger. Att jag trots detta har valt Vhw 6 som textkäl-

la, beror främst på att den 1793 tryckta texten ändå är

närvarande här, som underlagd text i melodibilagan.

Melodin till n:o 33

I Musik till Valda Skrifter, Häfte III, står på s. 78 föl-

jande not av Erik Drake: "Af framledna Krigs-Rådet

Åhlström torde ["Ingrid! - Hvad befaller frun?"], vara

componerad. En Versrad finnes i den tryckta musiken,

som i den hithörande texten [d.v.s. texten i SU 5]

saknas, nemligen Apropos om madam Båld' - hvilken

äfven här bibehållits." I CU 3 har texten försetts med
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en fotnot: "Musiken till detta stycke är komponerad af

Åhlström". Uppgiften är förstås övertagen från Drake,

och texten har Carlén i detta fall inte hämtat från SU
5 utan troligen från Drakes musikbilaga till Sondéns

utgåva (jfr textkommentaren). Slutsatsen att Åhlström

skall ha komponerat musiken torde härröra från det

separattryck från Åhlströms tryckeri som här i melodi-

bilagan återges i faksimil (s. 219). På senare tid har

Drakes melodiattribution fått stöd av Martin Tegen i

uppsatsen "Den åhlströmska sångrepertoaren

1789-1810" (STM 65/1983, s. 69-108), men det

finns skäl att pröva den närmare.

Det separata musiktrycket är odaterat, men det

omnämns, som Tegen påpekar, i en annons i Extra

Posten den 18 oktober 1993. (Det är så sent på året att

man kan misstänka att trycket tillkommit just detta

år.) Det råder inget tvivel om att visan i dess tryckta

form har fått Åhlströms arrangemang, men några indi-

cier talar ändå för Bellmans egen medverkan till visans

melodiska utformning.

Vi har att göra med en text som förelåg i avskrift

1780 (se textkommentaren), och som trycktes med
noter 1793. Något samarbete mellan Åhlström och

Bellman förekom så vitt vi vet inte före 1789/90, i

samband med den förres utgivning av Fredmans epist-

lar och hans tonsättning av Bellmans Lustspel den 17
Julii 1790. Det är rätt sannolikt att denna utfördes på
beställning från hovet - något intresse för Bellmans

viskonst från Åhlströms sida har inte kunnat noteras

från tiden innan kollegan Eric Weste gav honom upp-

slaget att trycka och ge ut "Den svenske Anacreon",

d.v.s. epistlarna och de visor som kom att kallas
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Fredmans sånger.

Vidare: På musiktrycket står endast "af Bellman" -

Åhlström sätter inte sitt namn på bladet som kompo-

sitör. Det normala i hans sångpublikationer från

denna tid är att han först och främst namnger sånger-

nas kompositörer men ofta utelämnar textförfattarnas

namn, även när dessa var personliga vänner till honom
och så välkända som J. H. Kellgren och Anna Maria

Lenngren. Det ligger nära till hands att uppfatta "af

Bellman" som gällande såväl melodin som texten.

Slutligen: Själva kompositionen har starka drag av

improvisation, melodin saknar formell stringens.

Söker man efter ett tekniskt jämförelsematerial faller

FS 34, "På Gripsholm är alt för roligt", genast i tan-

karna. (Se melodikommentaren till denna, FS 1992:2,

s. 282.) Tillkomsttiden för Mariefredsparodin är unge-

fär densamma som för "Ingrid! - Hvad befaller Frun"

d.v.s. senast 1780, och sångerna påminner även text-

ligt formellt stark om varandra. Det finns anledning

att fundera över hur Bellman hade tänkt framföra

dessa båda satirer. Med FS 34 i tankarna kan man
misstänka att han har skapat även den aktuella texten

som sång och inte som läsdikt.

Den långa tid som förflöt mellan konception och

tryckning är ju inte märkligare än att det dröjde tjugo

år innan epistlarna kom i tryck med musik. Snarare är

det märkligt att just denna visa i motsats till flertalet

Bellmansvisor över huvud taget trycktes under skal-

dens livstid. Min gissning är att Bellman redan på
1780-talet har framfört sin text som sång, och att Åhl-

ström, sedan hans intresse för Bellman väckts, har

noterat "Ingrid!-Hvad befaller frun?" med dess egna.
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avsiktligt otympliga melodi "af Bellman".

Något mysterium låder knappast heller vid den

versrad i musiktrycket som saknas i handskrifterna,

"Apropos om madam Båld" (se textkommentaren). Jag

gissar att den utgör ett tillägg som Bellman själv gjort

innan han i sång presenterade "visan" för Åhlström. Ett

sådant inskott kan inte ha vållat något musikaliskt pro-

blem med tanke på att melodin i stort sett saknar for-

mell stringens. Själva uppsjungningen och den Åhl-

strömska noteringen och harmoniseringen av melodin

kan som nämns ovan ha skett i samband med arbetet

på FS 1791.

S. 76: N:o 34, Bachi skålar äro — bra

Vhw 6. s. 120. (Ej tidigare tryckta)

Dat.: Rubrik (bouts-rimés 1), Vhw (övriga).

Attr.: Vhw.

Vhw 6 innehåller en svit om sex bout-rimés - efter de

fyra här återgivna följer "Vetzens Bror och Beckmans
— bylten" (StU X, s. 88) och "Helt tomt är mitt —
Chatull" (StU III, s. 27). Den förra har underrubriken

"Till Assesor PfeiflFer 1787", något som gör att man
inte kan dra slutsatsen att den första diktens datering

och lokalisering gäller för mer än just denna text.

Ordförklaringar:

S. 77 r. 1 Bouts-rimés, rimmade slut. En poetisk säll-
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skapslek som går ut på att deltagaren får en rad rim-

mande ord som han skall sätta textrader till. Utom de

ovannämnda bouts-rimés i Vhw 6-sviten finns andra

exempel på Bellmans rimlekar i StU III, s. 39 ("När jag

vill på Kärlek täncka) och i StU XIV, s. 233 ("Min

Clotho hvälf ditt hjul och hvirfla på din - rock"). - r.

15, perpendickeU linje som står rätvinkligt mot en

annan; lod; pendel. Någon anknytning till drakars

anatomi är svår att finna. Den uppgift som förelagts

Bellman har varit i svåraste laget och han har tagit

licentia poetica - sin poetiska frihet - i anspråk. - r.

16, Stodpå ända, hade rest sig.

S. 78 r. 7, slikt ett kram, någonting sådant.

I bouts-rimés-leken sattes improvisatören på prov,

bunden av de givna rimmen till händer och - när en

rubrik var given som i n:o 4 - också till fötter. Andra

prov, de vars resultat finns i de tidigare delar av StU jag

hänvisat till, har Bellman klarat elegantare än dessa,

och det är kanske inte helt utan fog som den granskare,

som i Vhw-samlingarna gjort urvalet av texter till VU
1 och 2, fogat en anteckning i marginalen till de här

återgivna verserna: "dåliga", och gått förbi dem. (Se

kommentaren till n:o 39, s. 170)}

Den rubrik som inleder Völschow^s lilla bouts-rimé-

samling, "På Carlberg den 23 Aug. 1784" avser kanske

endast den första dikten. Att Bellman och hans lilla

familj sommaren 1783 bodde i en tvårumslägenhet

som var inrymd i det orangeri som vid denna tid hörde

till Carlbergs slott är känt, och Olof Byström gör tro-

ligt att Bellman vistats där redan 1779 och 1782 (StU
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IX, kommentaren s. 187). Kanhända disponerade

Bellman den lilla lägenheten som sommarbostad även

i augusti 1784.

S. 78: N:o 35> Kom, sad BacchuSy kom min nunna

BHB 3, s. 27. Vhw 3, s. 72 efter BHB. Schr, s. 193.

AC, s. 1. Rsl 3, s. 45. (VU 1, s. 222. SU 5, s. 17 efter

BHB.)

Dat.: BHB.
Attr.: Vhw.

Från BHB 3, Kexeils Bacchi Hand-Bihliotheque nr 3,

utgår senare avskrifter och tryck, det gäller säkert också

avskriften i Rsl 3. Troligen har Bellman själv levererat

manuskript till trycket i BHB.

Varianter:

Rubrik i Vhw 3: 'För Fruntimmer 1785'.

S. 78 r. 6 vårda, Schr: 'råda. AC: 'rädda. - r. 12, nöjey

Schr: 'fägnad'.

S. 79 r. 2, prydnad klädas, Rsl 3, 'fägring taga'. - r. 8,

kling, klang, klang, Schr: 'klinga klang'.

Ordförklaringar:

S. 78 r. \\, förstöra, störa. - r. 18, beströ, (med blom-

mor) smycka.

S. 79 r. 2, din prydnad klädas af, din skönhet vissna. -
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r. 3, dödens skrank och bårar, gravplatsen. Bildens

skrank leder närmast tankarna till gravkorets inhägnad,

men hos Bellman kan det stå för själva koret eller gra-

ven - jfr StU VIII, s. 160: "Blott ett litet skrank

afplanka, / Där min kista ställas kan".

Bacchusvisor, visor där Bacchus framställs i olika sam-

tida roller och situationer, uppträder i Bellmans ung-

domsdiktning från 1766, men försvinner efter 60-

talets slut för en lång tid framöver. (Ett undantag är

möjligen "Bacchi Calender" - FS 17, sannolikt från

1780.) Vid mitten av 1780-talet tar denna diktning ny

fart, inledd med sviten "Bacchi Concurs" (FS 47-54)

närmast följd av denna visa. Flera av dessa sena

Bacchusvisor tyder på att de initierats av Bellmans roll

som ordensskald i Par Bricole.

Visan kan uppfattas som en underfundig och

charmfull variation på det gamla temat konflikten

mellan Bacchus och Venus, där Bacchus denna gång

drar det kortaste strået. Guden närmar sig en nunna i

förhoppningen att hon är en lika svuren fiende till

Venus som han själv. Men han har underskattat kvin-

nans makt över mannens sinnen, och det slutar med
att han blir förälskad. Innehållet såväl som rubriken i

Vhw 3 (se ovan) gör det troligt att visan avsjungits som
en skål för kvinnan.
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Melodin till n:o 35

Vi äger visans melodi i olika tappningar. Äldst är

melodibilagan till BHB, där melodin står som n:o

12 i tredje delen. Takten är 2/4, och melodins sista

fyra takter upprepas - ett drag som betonar den vari-

erade refrängen i Bellmans visa. I Rsl 3 står timbren:

"Mel n 22 g[lada] q[väden]." Denna samling dikter

av Johan Elers trycktes av Åhlström 1792 med utgi-

varens klaverarrangemang (på samma sätt som FE
1790 och FS 1791). Till n:o 22, visan

"Fogelfängarn, ung och dristig", står i huvudsak

samma melodi som i BHB, men nu i 6/8-takt och

utan refrängupprepning. Tonsättaren identifieras

som "[Carl] Stenborg".

När Erik Drake 1837 arrangerade Musiken till

Valda Skrifter (Häftet III, s. 52) återvände han till

BHBs taktart, men utelämnade refrängupprepning-

en och flyttade taktstrecket en halv takt, så att man
sjunger: "Kom, sad Ba'cchus, kom, min Nu'nna"

(o.s.v.) i st. f "Ko'm, sad Bacchus, ko'm, min
Nunna", en enligt min mening helt onödig förskjut-

ning som har bevarats i CU 5 (s. 412). I denna

volyms melodibilaga har BHBs variant återställts (s.

222). Som jämförelsesmaterial följer här 6/8-varian-

ten från Elers Glada Qväden.
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Strofformen till denna visa är så pass enkel att det

är helt hopplöst att enbart på metriska grunder med
säkerhet förbinda den aktuella melodin med någon
annan Bellmanvisa. Men framför en visa från 1788,

"Bindom blommor uti kransar" (StU X, s. 144) hän-

visas i Vhw 4, s. 68 till "Kom sad Bach: Kom min
Nunna".

S. 80: N:o 36, Under det at Movitz han hällde

Vhw 3, s. 96. (VU 1, s. 149. SU 5, s. 231 efter VU 1)

Dat. o. attr.: Vhw.
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Völschows rubrik visar att det rör sig om en visa sjung-

en för bröderna i Par Bricole. "Den 4 December" är

snarare en tillfällesdatering än en konceptions- eller

avskriftsdatering - se nedan.

Avvikelse från textkällan:

S. 81 r. 1-2: Völschows rubrik inkluderar som ofta

melodianvisningen (här understruken):
'Kom och läs i

Bach: böner : d. 4 Decbr 1785'. - r. 7 liksom motsva-

rande vers i alla strofer utom den sista: det inledande

tankestrecket har här införts för att markera Mor Majas

repliker. - r. 9 och övriga slutverser, Vhw: 'Gu tår.'

Melodin gör den dubblerade skålen rimligare. Mot-

svarande verser i den egna avskriften av den visa han

hänvisar till (FS 57) skriver Völschow 'Chor: gu tår, gu

tår." (Hans avskrift har varit förlaga till FS 57 i origi-

nalupplagan.)

Varianter:

S. 80 r. 11: och svarta, SU: sitt svarta

S. 81 r. 3, ej upsyningen, VU 1 (ej SU): 'Ej upplysning-

en'.

Ordförklaringar:

S. 80 r. 7, Kummin, Kumminkryddat brännvin. - r. 12

kaja, fyllkaja. (Raden utgör äldsta belägg i SAOB.) - r.

14, Finkel, Otillräckligt renat brännvin. - r. 15, blag-

garn och blår, säckväv och blånor. Jfr ordförklaringen

till s. 70, r. 17 (s. 142). - r. 20, aktar, bryr sig om. - r.

2 1 , Pontac, ett rött bordeauxvin.

S. 81 r. 3, uppsyningen, stadsvakten. - r. \\, fluidum.
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(lat.: [ngt] flytande) dryckjom. Uttrycket hör framför-

allt hemma i ordensjargongen.

Völschow daterar visan till den 4:e december, Barba-

radagen, som var Par Bricoles stora högtidsdag. Om
detta sällskap och Bellmans roll där, se ovan, s. 28.

Melodin till n:o 36

Överskriften i Vhw innehåller inte beteckningen

"Melod[i]" eller timbre (se textkommentaren ovan).

Inte desto mindre är det tydligt att det utgör en anvis-

ning till FS 57, "Sjung och läs nu Bacchi böner".

Strofformen är också den rätta efter den förlängning av

strofernas slutrad som här har företagits (se textkom-

mentaren, "Avvikelser från textkällan"). Melodin åter-

finns på s. 223 i melodibilagan.

För diskussionen kring melodins proveniens har jag

redogjort i FS 1992:2, s. 349f I korta ordalag: Den
ursprungliga melodin, "Cest la fille ä Simonette" från

Mme V2iW2iVts Annette et Lubin har 1766 förvandlats till

en självständig dryckesvisa ("Sjung och läs nu Bacchi

böner"). Men Bellman, som hade tillfälle att se och

höra den populära operetten på franska mellan premi-

ären den 5 februari 1763 och sista föreställningen den

8 oktober 1770, skrev en grupp sångtexter på en melo-

divariant som mycket närmare återspeglar Mme
Favarts och Blaises ariette. Bellmans bacchanaliska

visor, "Bacchus lefde just på den tiden" från 1767 (StU

XIV, s. 131) och "Folket klagar altid på tiden" som
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följde kort tid efter (StU XIV, s. 186), liksom hans

apoteos till Gustaf III ca 1771, "Bonden nu ler åt

himmelens skyar" (StU VII, s. 10), har alla en strof-

form som gör det omöjligt att sjunga dem till melodin

i Fredmans sånger. Däremot kan de med endast ett par

tillagda toner anpassas till melodin ur Annette et Lubin

som i Åkn på s. V skrivits in över "Bonden han ler åt

himmelens skyar" (se StU VII, s. 190). Det är inte den

enda gången som Bellman har skrivit vistexter till olika

varianter av samma melodi. Jämför t. ex. FE 3 med FS

4, och FE 48 med FS 8.

S. 82: N:o 37, Töm ur din bål

BHB 4, s. 35. Vhw3, s. 59. (VU 1, s. 123. SU 5, s.75

- med melodihänvisning och varianter, båda till BHB,
på s. 387.)

Dat.: BHB
Attr.: Vhw

Trycket i BHB 4 torde vara något äldre än avskriften i

Vhw 3. Sannolikt har Bellman levererat manuskriptet

till trycket, men eftersom detta innehåller allvarliga

och uppenbara fel (se variantförteckningen) har jag

givit Vhw-avskriften företräde.

Varianter:

S. 82 r. 1, din bål BHB: 'ditt glas'. I BHB skrivs ver-

serna 1 o. 2 resp. 3 o. 4 samman. Att det rör sig om en
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strukturell missuppfattning framgår av det förlorade

rimordet i r. 1. - r. 8, bordets glada rundel, BHB:
'Bordets glänts rundel', -r. 20, du förstår, BHB: 'jag

förestår'.

Ordförklaringar:

S. 82 r. 2, din varma råga, den varma dryck som fyller

ditt glas till brädden.

S. 83 r. 2, pelis, pälsfodrad kappa. - r. 4, chemis, skjor-

ta. - r. 6, coulise, kuliss - oklar innebörd. Jfr FS 18, där

"Ol-coulisen" möjligen kan vara benämningen på en

klubb för öldrickare. - r. 15, Mittgamla lag, min gamla

vana.

Melodin till n:o 37

I de graverade noterna till fjärde delen av BHB står

melodin till "Töm ur ditt glas", en textvariant av

denna visa (se textkommentaren ovan). Den har här

medtagits utan ändring på s. 224 i melodibilagan.

En upprepning av melodins första period kan man
ta som ett ad libitum; inget tecken förekommer i tex-

ten som bekräftelse på denna, och i senare tryck

(Drakes i Musiken till Valda Skrifter, Häftet III, s. 53,

och Josephsons i CU 5, s. 414) har den slopats.

Melodins proveniens är inte känd. I Rsl IV s. 86 står

timbren: "Mel. n. 60 g[lada] q[väden]"; men Elers' vis-

bok, som här åsyftas, innehåller endast 50 "kväden",

och melodin till "Töm ur din bål" förekommer inte i

Åhlströms notbilaga till Elers' sånger.
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S. 84: N:o 38, Det kan hända Bacchus tubbar

' Vhw 3, s. 113. (Ej tidigare tryckt)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

I marginalen till Vhw 3 står blyertsnotisen "dålig", tro-

ligen härrörande från redigeringen av VU där visan

heller inte medtagits. (Se kommentaren till följande

visa.)

Avvikelser från textkällan:

R. 11, sjungen, Vhw 3: 'siungom'.

Völschows interpunktering inskränker sig till ett

kommatecken vid alla radslut utom r. 8, ett komma
efter mera på r. 15 och punkt efter sista versen.

Observera hur min supplering påverkar meningen, sär-

skilt fr.o.m. r. 15.

Ordförklaringar:

R. 1, Börsen, börshuset vid Stortorget där sällskapet Par

Bricole från instiftelsen 1779 och under det följande

decenniet ofta sammankom. Beträffande Par Bricole,

se s. 28 ovan. - r. 5, krambambuli, här: ett rödfärgat

kryddbrännvin (pomerans, ingefära, bittermandel, nej-

likor, kanel och karedmumma). Ordet har, framförallt

i östsvenska dialekter, haft beydelsen 'buller, oväsen',

jfr uttrycket "Glucks krambambuli" i melodikommen-

tarens citat. Den betydelse Bellman lägger in i det

klangrika ordet på r. 10 och 1 3 här torde vara ett utslag

av hans egen verbala lekfullhet. — r. 7, stubbar, kjolar,

underkjolar.
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Melodin till n:o 38

Källmelodin till denna visa hittades via långa omvägar.

Den. tekniska apparaten meddelas i Sångens poetik. Folk

och musik 2001. Årsskrift utg. av Finlands svenska folk-

musikinstitut, s. 143. Under ett försök att hitta

Bellmantexter till Haydns melodier visade det sig, att

en sen tillfällesdikt, "Säg! hvad heter hon, min lilla?",

med timbren "af Haydn" som musikalisk förlaga hade

Haydns "Roxelane", d.v.s. en fredon som utgör fyra

perioder från andra satsen i Haydns symfoni n:o 63.

Sedan visade det sig att samma mycket komplicerade

strofform användes av Bellman inte mindre än tio

gånger mellan 1786 och 1791. Parodifamiljen som hel-

het består av följande:

Det kan hända Bacchus tubbar avskr. 1786 StU XVII, s. 84

Hvad är klockan nu på dagen dat. 3 maj 1786 StU X, s. 22

Bröderna passa glo och gräla dat. 5 febr. 1787 StU X\^l, s. 95

Om du vill din börda lätta avskr. 1787 StU XVII, s. 1 12

Den vagthavande traktören avskr. 1787 StU XVII, s. 120

Du som för din framtid bäfvar avskr. 1787 StU XVII, s. 133

Mellan tårtor och klenäten dat. 27 dec. 1787 StU X, s. 87

Med en philosophisk hjerna dat. 4 febr. 1788 StU XII, s. 105

Sverige har din tidpunkt vördat dat. 4 okt. 1788 StU XVI, s. 1 12

Säg! hvad heter hon, min lilla? dat. 31 aug. 1791 StU XI, s. 77

Ingen av dessa vistexter har tidigare fatt sin melodi

identifierad, och Stellan Mörner har i en inledande essä

till musikkommentaren i StU XI förnekat att

"Roxelane"-melodin kan komma i fråga i Bellmans fall.

Att Bellman var bekant med melodin bekräftas dock av
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en replik i hans "Diverassement på [...] Widmans [...]

Födelsedas; ~ dec. l^S""':

I öfverfallen mig, err Röh-are-partie,

Med Haydns Roxelane och Glucks krambambuii.

(StU M, s. 82)

Beträffande "Glucks krambambuii" - se ordförklaring-

arna ovan. Mängden av Bellmanstexter till Haydn-

melodin visar att den mycket snabbt blev något av en

favorit. Det är rv-dligt att detta musikaliska material

hos Bellman först tjänat som underlag för Par Bricole-

visor. Börsen, där denna visa enligt rubriken först

avsjöngs, var som påpekats en samlingslokal för Par

Bricole under den aktuella tiden, och bland de första

sju visorna i familjen spelar hänvisningar till Par

Bricole, Kungskolmsklubben och dessa sällskaps med-

lemmar Hallman och \^ölschow en stor roll, för att inte

nämna alla övriga, namnlösa "Bröder" och "män af

Bachi class". Den bacchanaliska 'laddning' Bellman

på detta sätt från början ger melodin försvinner först

med visorna från l'^88. Och den sista - en skämtsam

hyllningssång till fru Quiding - har t}'dligen en retro-

spektiv karaktär, på samma sätt som ett antal sekundä-

ra visor på melodier till FE och FS från denna tid.

Hur Bellman har hört "La Roxelane" - som symfo-

ni eller i annat arrangemang - är inte känt. Men redan

1^86 utkom ett av Olof Ahlströms tidigaste trsxkta

häften: Favorit-Pieser utur Hr Haydns Sinfonier i kla-

verarra72o-e77ia7jg;, d.v.s. i klaverarran2;eman2; av förlä2;2;a-

ren, och där står "Roxelance" [sic] som första sr}xke.
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Melodins popularitet som fredon framgår även av

andra källor än Bellmansvisans: Carl Envallsson valde

den till en duett, "Ömma vän, jag vill dig fråga", i

Colin och Babet (premiär 3 febr. 1787; l:a aktens 4:de

scen). Kellgrens dikt "Blodet brinner, hjertat hoppar"

har liksom Envallssons duett växelarians form, men
(som man ser från nottrycket i Musikaliskt tidsfördrif

1791 n:o 6) har Kellgren kastat om huvud- och trio-

delarna.

"Det kan hända Bacchus tubbar" får, trots ovanstå-

ende argument, och trots en timbre som definitivt för-

binder den med Haydns melodi genom "Sverige har

din tidpunkt vördat" (StU XVI, s. 112), inte plats i

melodibilagan här. Jag har i stället valt att låta den fjär-

de texten i parodiföljden, "Om du vill din börda lätta"

(n:o 57 i denna volym), representera en enkel textsätt-

ning till en okomplicerad variant på Haydns melodi.

Nästan varje visa i Bellmans parodifamilj visar stor

variation och uppfinningsrikedom i rimföljd och

behandling av melodin, och var och en kräver enskild

kommentar - tre av de fem som ingår i denna volym

t.o.m. enskilda utskrifter i melodibilagan. När det gäl-

ler "Bacchus tubbar", står vi antingen inför en möjlig

lakun i texten eller inför en mycket fri behandling av

musiken - vilketdera är omöjligt att veta eftersom vi

bara har en enda avskrift. Om vistexten är komplett,

bör man antingen utelämna takt 13-16 eller sjunga

takt 13-14, utelämna 15-18, och sjunga 19-20. Jfr

melodin och strofformen med den regelrätta melodi-

varianten till n:o 57 i melodibilagan.

Melodin nedan har tagits från partituret till Colin

och Babet.
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Det kan hän -da Bac-chus tub - bar Bamoch gub-bar su - pa
Sen med glas ur si - na skrub-bar På de skö-na stub - bar

Och sin nec - tar - stru - pa Fyl - la med kram-barn - bu - Ii.

Slin-gra Och med fm-g^en fin-gra Sitt kram-bam - bu - Ii.

För de skö na sjun gen nu som vi! Siun-gom så de hö - ra:

I - ris ditt kram

bam - bu - Ii Vill vår Bac-chus rö - ra. Vac-kra flic-kor

n^; 1

1

f
1

Bac - chus al - drig me - ra vill si - na hjel - tar ne - ka,

—^-

Med dem le - ka Gör skönt hans fyl -le - ri.

fat

r p E/ i

p
Men när han ro - par Håll! Sva - ras i Par Bri-coll:

Till Bac-chi ä - ra Vi dric-ka och för - tä - ra.
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S. 85: N:o 39, Hette hon Barbara^ - Ja, ja

Vhw3, s. 112. PB, s. 11.(VU 1, s. 167. SU 1, s. 226

efter VU 1.)

Dat o. attr.: Vhw 1.

PB-avskriften är liksom Vhw 3 utförd av Völschow,

men vid ett senare tillfälle. I handskriftssviten Vhw 1-7

har han från 1787 och fram till de första åren av 1790-

talet samlat Bellmans diktning under samlingsrubri-

kerna Visor, Strödde Arbeten samt Bacchi Riddareslag,

Tempel och Parentationer öfver aflidne förtiente Män,

jämte hans Sluteliga Concurs. De texter som tillkommit

under den tid då avskriftssamlingarna skrevs har som
regel mycket snabbt uppfångats av Völschow.

Samlingen PB, Parentationer och Orationer etC" håldne

uti Sälskapet Par Bricole, är en samling ordenstexter

som Völschow i sitt ämbete som ordensarkivarie sam-

lade från början av 1790-talet och fram till 1797. Efter

denna tidpunkt har samlingen förts av D. G. Nescher

(se kommentaren till n:o 11, s. 66). Beträffande date-

ringen av Völschowavskrifterna, se min avhandling C.

M. Völschows manuskripter, Sthlm 1981, s. 76ff

I en inledande anmälan av CM. Bellmayis skalde-

stycken, efter CM. Völschows manuscripterförsta gängen

utgivna (VU) kan man läsa: "... för att än ytterligare

göra sig förtjente af upplysta landsmäns gynnande

omdöme, önskade utgifvarne, att någon berömd för-

fattare ville genomse handskrifterna; och denna deras

önskan har blifvit uppfylld genom Bellmanska famil-

jens omsorg." (VU 1, sjätte opaginerade sidan.) Vem
den berömde författaren var vet jag inte, men de spår
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en redaktionell verksamhet avsatt i Vhw-sviten är

många. Här har den okände lektören antecknat "för

plump" i marginalen till andra strofen, och med annan

hand har texten sedan gjorts mer "rumsren" på sätt

som framgår av följande.

Varianter:

R. 1, rubrik i PB: 'Visa afsiungen Barbara dag Ao
1786. af Hof Sec: Bellman'. - r. 2, -Ja, ja!, Vhw 3 efter

strykning, m. främmande hand: 'svara mej - ja!'. Så i

de äldre trycken. - r. 3, oss bebådar, Vhw 3 (/.../ =

inskott av främmande hand): 7nu/ oss /Bröder/ bebå-

dar. VU 1 etc: 'nu oss bebådar'. - r. 12-13, /' språng

som... I ... trind, Vhw 3 efter strykning o. med främ-

mande hand: 'i språnget så lätt / giorde Gudinnan sin

cour - det var rätt.' Så i VU 1 etc. - r. 15, kuddar, av

Völschow ändrat från urspr. 'klutar'. Hela raden med
främmande hand efter strykning i Vhw 3: 'Spridde

kring laget sin glättiga låga', så i VU 1 etc. - r. 16, böx-

orna, i Vhw 3 med främmande hand efter strykning:

'Kärlena', så i VU 1 etc. - r. 19, bäcken, i Vhw 3 med
främmande hand efter strykning: 'råga , så VU 1 etc. -

r. 24: förtära, av Völschow ändrat från urspr. 'till ähra

.

Ordförklaringar:

Kommentarer till den märkliga meningsbyggnaden

lämnas nedan.

R. 2 Barbara, se ovan, s. 30. - r. 3, bebådar, bringar

bud om. - r. 6, Jofurs, Jupiters. - Sitser, tunnt bomull-

styg med tryckt mönster. - paulun, säng med omhänge
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eller himmel (här av sitser). - r. 7, stubb, underkjol eller

kjol av enkelt slag. - r. 8, cattun, tunt bomullstyg. - r.

\\, par bricole, ett tu tre, oförmodat (se ovan, s. 29). -

r. 14, Juno, - Jupiters (Jofurs) maka. - nymferna, här

närmast Junos pigor. - r. 16, Fluidum, Dryckjom. - r.

17, rosolis, en likör. Recept hämtat från Cajsa Warg ges

i StU V, s. 64. - mallaga, rött spanskt vin. - bäcken,

potta. - r. 19 Sjungom gudinnan. Låt oss besjunga gud-

innan. - r. 23, vår åldriga lag, vår gamla sedvänja.

Syntaxen i den första strofen är inte helt samman-
hängande, och interpunktionen i Vhw ger som vanligt

inte någon ledning, bebådar, r. 3, är i denna betydelse

(SAOB 1) normalt transitivt, d.v.s. det kräver ett direkt

objekt. Detta är Vår skyddsgudinna på r. 4, men hon är

samtidigt subjekt till Vältrar sig \ r. 5. Ett i en upptakt

inskjutet 'Hon' vid början av denna rad - en musika-

liskt säkert helt rimlig lösning - hade gjort satsbyggna-

den normal.

En motsvarande syntaktisk anomali möter vid stro-

fens slut. Bacchus på r. 12 är dels objekt till föregående

rads lyfte hon opp, dels subjekt till sista raden.

Tekniskt korrekt, men högst förvillande, är satsflät-

ningen i raderna 4-7 {Vår skyddsgudinna [...] vältrar sig

[...] uti]ofurs sittserpaulun, klädd uti en stubb..?)

Dateringen över Völschows tidigaste avskrift (den i

Vhw 3 från 1787) är troligen den riktiga. Enligt den

skulle visan ha tillkommit inför Par Bricoles vårfest

1786, en fest som regelbundet återkom på drottning-

ens namnsdag, Sofiadagen den 15 maj. Det behöver nu
inte diskvalificera rubriken till hans senare avskrift (i
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PB från ca 1791): "Visa afsiungen Barbara dag Ao
1786", man har troligen sjungit Barbaravisan också då,

även om den långa hyllningssången "Du som i Bacchi

gårdar (n:o 42 i denna del) då givetvis var det stora

numret.

Karaktäristiskt för de många ordenssällskap som vid

sidan av riddarordnarna växte fram från mitten av

1700-talet var den historia - byggd på sagohävd och

kvasimytologi - de tecknade som sin bakgrund. Ofta

behandlades den som en ordenshemlighet förbehållen

de invigda. I Par Bricole, med dess rötter i samtida

parodiska upptåg, formades och omformades den till

spexartade skämt. Detta år fick den antika guda- och

mysterievärlden ge stoff åt Barbaras hagiografi. Ett

annat år kunde hon vid Barbarafesten presenteras som
"Gumman Noach" - se n:o 82.

Skildringen av Barbaras äventyr på Olympen är i

hög grad alogisk (den oklara sats- och meningsbyggna-

den, skildringen av hennes kädsel i stubb och rosa rid-

byxor) och den kan beskrivas som en drucken vision av

det slag Bellman ger oss i FE 22 - om än långt enklare.

Den drastiska kvasimytologiska beskrivningen av upp-

hovet till brödernas fluidum är en parallell till den som
förekommer i Collins dans i Bacchi Fest, sjette gången

firad 1771, den 4 October:

Gudar, kom sincellera,

Utprässen ert skin!

Gudinnor, fyllen min flaska mera

Med nectar af er urin!
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Melodin till n:o 39

Utan någon timbre går det knappast att bestämma

melodin till denna visa. Stroftypen är faktiskt den-

samma som till "Marsch, Bacchi Bussar - marsch över-

allt!" (n:o 65 i denna volym); versrad 5-8 i "Hette hon

Barbara" utgör en upprepning av visans Stollen (se

ovan, s. 43). Förhållandet bekräftas, om än svagt, av att

dessa två visor står i omedelbar följd i Vhw. Man kan

därför gissa att en marschmelodi har använts, och en

sådan som "Fournissez un canal au ruisseau" (källme-

lodin till FE 38) kan säkert anpassas. Men varken

Sondén eller Eichhorn lyckades identifiera Bellmans

melodi, och problemet måste lämnas olöst tills vidare.

S. 86: N:o 40. Ungkarlskammaren belägen

Schgm s. 402. (Ej tidigare tryckt)

Attr.: Schgm.

Originalrubriken lyder 'En annan visa öfver samma
ämne' med syftning på den i Schgm föregående texten

''Beate Mari satt i högan-lofts-bur" med rubriken "En

gammal Wisa / afsiungen / wid / Bergmästaren öfwer

Ostergöthlands och Södermanlands Bergslag

Wälborne Herr Johan Engelberth HallenCreutz / och

/ Mademoiselle Högädla Beata Mari Riseils Bröllops-

Fäst den 28 maii 1786" (StU X, s. 23). Den senare

införlivades med FH och har därifrån funnit vägen till

SU och CU, men den här återgivna lilla bagatellen från
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samma tillfälle har naturligt nog varit för obetydlig för

redaktörer inställda på sovring av materialet. Något

egentligt skäl att misstänka att visan inte är av Bellman

finns inte.

Bortsett från att jag här aplicerat den rubrik som hör

till föregående text i Schgm, och som ger visan sam-

manhang med sitt tillfälle, har inga avvikelser från text-

källan gjorts.

Ordförklaringar:

R. 2, Engelberth Hallencreutz (1745-1826) och Beata

Mari Risell (1767-1827), se nedan. - r. 11, Pafos drott-

ning, kärleksgudinnan, efter den ort på Cypern som
var en av Afrodites kultplatser. - r. 14-15, med lydnad

till blott en enda (av de många skönheterna) binder

hon (kärleksgudinnan) nu den andra, d.v.s. den f d.

ungkarlen. Det som försvårar läsningen är en för

Bellman karaktäristisk och originell genitivkonstruk-

tion: en enda [...] sin lydnad, en endas lydnad eller lyd-

naden till en enda.

Brudparet presenteras närmare av Olof Byström i

kommentaren till StU X, s. 30. Schgm är rik på texter

införda av Bellman med egen hand, men till dem hör

inte denna - den är inskriven av samlingens förste

ägare, Bellmans nära vän Johan Schagerström vars

hustru Greta Caj sa var född Risell, var systerdotter till

brudgummen och kusin till bruden. En syster till

henne var Ulrica Maria Risell, den flitiga vissamlerska

vars samlingar hör till StU:s textkällor och här uppträ-
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der under förkortningen Rsl. I dessa ingår dock ej

visorna från systerns bröllop.

Melodin till n:o 40

Visan saknar melodianvisning. Strofformen är ovanlig

hos Bellman, men kadenserna på feminina rim gör det

högst sannolikt att melodin i fråga är en polska.

Strukturellt har texten släktskap med en annan bröl-

lopsvisa, n:o 88 i denna volym (se s. 159 och melodi-

kommentaren på s. 270), och, vad viktigare är, med för-

sta hälften av strofen till FS 54, "I närvarande parter".

Vid en närmare granskning visar det sig, att mollde-

len av den "Polonoise" som Ahlström till FS 54 arran-

gerade 1791 ter sig ganska självständig gentemot dur-

delen som har använts som "Trio". Bellman har beto-

nat molldelens självständiga karaktär genom att avsluta

sin "Rådstu-Rättens Voterings Protocoll" med en sorts

da capo som leder tillbaka till första strofens första

hälft. Men, vad viktigare är (och detta undgick mig när

jag skrev kommentaren till FS 54 i FS 1992:2, s. 342),

är att triodelen inte utgör någon riktig polska. Man bör

hellre beteckna den som en hoplappad och obalanserad

melodi, som börjar med 6 takter i polskrytm och slutar

med 8 menuettakter. Dess sista takter kan till och med
tänkas vara en avlägsen reminiscens från FE 39 (triode-

len). Och detta i sin tur kan förklara en hel del av de

problem FS 54 vållat forskningen. Flodmark lyckades

hitta huvudelens polska som n:o 97 i A. G. Rosenbergs

160 Polskor... upptecknade i Södermanland 1823-1835.

Triodelen har aldrig återfunnits.
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Sannolikheten är stor att triodelen inte föreligger i

någon polskasamling, därför att den sattes ihop av

Bellman själv när han skrev Bacchi Concurs.

Dateringen av bröllopsdikterna talar även för deras till-

komst som sekundära visor i förhållande till "I närva-

rande parter". Om detta är ett rimligt antagande, blir

det då även naturligt att förena "Ungkarlskammaren

belägen" och "Måndags morgon sad' bruden" med den

polska som utgör huvuddelen av FS 54. Det visar sig

att båda strofFormer passar väl ihop med melodin. Tills

vidare kan man betrakta sammankopplingen som gan-

ska säker.

Till melodibilagan, s. 225, har noterna från BHB (I,

mel. n:o 8) använts. En fjärdedel har upplösts i två

åttondelar i takt 1 för att anpassa ordet

"Ungkarlskammaren" till noterna (alternativt kan man
sjunga "Ungkarlskammar'n" med den ursprungliga

melodin). Det kan även nämnas att Envallsson har

använt sig av melodin 1787 - både moll- och durde-

larna, hämtade från BHB - till arietten "Bene bene de

vandrat" i Colin och Babet, l:a aktens 8:de scen; tim-

bren i librettot är också "I närvarande parter".

S. 87: N:o 41 Vinden är i öster

Vhw3, s. 104. (VU 2, s. 340. EU 2, s. 140, efterVU.)

Attr.: Vhw 3.

Texten i Vhw 3 följs med komplettering av interpunk-

tionen och två ändringar:
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R. 5, Seglena, Vhw 3: 'segelna .
- r. 16, Fallallera, Vhw

3: 'Faller...'. Trallen har skrivits ut med ledning av tex-

ten till n:o 54 nedan - se melodikommentaren.

Ordförklaringar:

R. 6, Luntorna, de brinnande garn, fästade på luntsta-

kar, med vilka man antände kanonernas drivladdning-

ar. - r. 9 sprunda, öppna ett tapphål i. - r. 12, storami-

ralen, hertig Carl, beskyddare av Coldinuorden, se

nedan. - r. 19, gastarnas, sjömännens.

Med noten "Möjligen författadt i Coldinuorden, der

Bellman, efter hvad man vet, flere gånger uppträdt som
skald" kommenterar Eichhorn denna visa (EU 2, s.

388). Bellman blev medlem av Arla Coldinu -

Stockholmsavdelningen av Coldinuorden - 1786, och

skålvisan är skriven för en av ordens stora tilldragelser

detta år.

Coldinuorden har en marin prägel med många sjö-

officerare som medlemmar. (Andra avdelningar fanns i

Göteborg, i Karlskrona och på Sveaborg.) Bellman

hade vänner bland dessa, t. ex. Daniel Kempensköld,

Tjälvestabrevens mottagare, men också andra av hans

vid denna tid närstående vänner, såsom cornetten

Völschow som bevarat denna text åt oss och hovguld-

dragare Widman, var coldinubröder före honom.
Ordens sammankomster tog bl. a. formen av sjöre-

sor, "expeditioner", under vilka minnesmärken i form

av kors restes, ofta över lömska grund där de samtidigt

tjänar som sjömärken - man ser dem ännu på flera
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håll, särskilt i Stockholms och Karlskronas farvatten.

Under expeditionen på sommarhögtidsdagen den 14

augusti 1786 mottog Arla Coldinu besittningsrätten

till en miniatyrfästning i form av ett runt torn med
batteri belägen på Lilla Essingen. Fästningen döptes till

Carthago. Om detta och om fästningen Ophir som
gulddragare Widman året därpå uppförde på Elf^ik för

Arla Coldinus räkning, se StU X, kommentaren s. 75f.

Melodin till n:o 41

Vhw innehåller ingen timbre, och Eichhorn har inte

vågat gissa på någon bestämd melodi. Det vore

frestande att försöka knyta visan till "Fackeldansens"

parodifamilj, som vi vet bygger på en av Bellmans favo-

ritmelodier (se StU XIV, s. 126 och kommentaren till

FE 62 i FE 1990:2, s. 300). "Vinden är i öster" uppvi-

sar emellertid små avvikelser gentemot den strofform

som representeras av "Fackeldans"-visorna, och dessa

måste observeras.

Uppenbarligen har "Bacchus aldrig bannar" - n:o

54 nedan - sjungits på samma melodi som den visa det

här gäller. En detalj i visornas strofmönster bekräftar

sambandet:

N:o4l N:o54

Vivat kamrat, Klunk, kära vän

Neptuni soldat, Din skål om igen,

Knekt, sprunda ditt fat - Fallallera! För flickorna sen.

Fallallera!
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Det är också dessa visors Abgesang (se s. 43 ovan) som

gör dem självständiga i förhållande till Fackeldansens

stora parodifamilj. Därför vågar jag inte ta med
Fackeldansmelodin i melodibilagan här, men återger

den nedan - efter partituret till Envallssons

Kronofogdarna (akt 2 n:o 2) - som jämförelsematerial,

men ej som säker melodikälla.
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S. 88: N:o 42, Du som i Bacchi gårdar

Vhw3, s. 121. PB, s. 3. DGr 3, s. 166. (VU 1, s. 169.

SU 1, s. 227, efter VU 1. CU 2, s. 347.)

Dat. o. attr.: Vhw 3, PB.

Om förhållandet mellan de båda Völschowavskrifterna

Vhw 3 och PB, se ovan s. 170.

Avvikelser ftån textkällan:

S. 88 r. 9 Värdig (så PB o. DGr 3 och - uppenbarligen

som konjektur - SU 1), Vhw 3 (och VU 1): 'färdig'. -

r. 12, tåga (så PB, DGr 3 o. SU 1): Vhw 3 (och VU
1): 'låga - troligen tanklös felläsning av Völschow.

Varianter:

Melodiangivelse i DGr 3: "Ton. Som Kung Christians

marche i Gustaf Vasa."

S. 88 r. 1, rubrik i PB: 'Visa af Brodern Bellman af-

siungen den 8 Decbr 1786'. - r. 15, rinna, DGr 3:

'brinna'. - r. 25, Mäskrodret (Vhw: mäskroret), DGr
3:'Mäst röret'.

S. 89 r. 28, kringfluten, DGr 3: 'kringsluten'. - r. 29,

safterna, DGr: 'salvorna'.

S. 90 r. 11, vid denna bålen, DGr 3: ', vis denna Bålen'.

S. 91 r. 2-3, DGr 3: 'Till att dricka, / [tom rad]'. - r.

8, imma, DGr 3: 'rimma'.

Ordförklaringar:

S. 88 r. G, förkunna, tala om. - r. 11, din råga, ditt ftiUa

glas - r. 24, skördeanden, skördetiden. - r. 26, mäsk-
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rodret, den träspade man rörde om i mäskkärlet med.

S. 89 r. 2, Ceres, (fornitalisk myt.) växtlighets- och

fruktbarhetsgudinna. - r. 4, rara, yppersta. - r. 8, -var-

men, -värmen. - r. 13, ratafia, en likör. Recept efter

assesorskan Weltzins Handbok finns i StU V, kom-
mentaren s. 80. Socker skulle smältas i uppkokat vat-

ten, därav förvällde på r. 10. - r. 14, tappen, möjl.

avtappningshålet på ratafiakitteln. - r. 20, Bacchi

gröda, druvorna, vinet.

S. 90 r. 27, sprunda, öppnade tunnan (eg. borrade upp

ett tapphål, sprund, i tunnan).

S. 91 r. 3, Cytheren, Kythera, ön där enligt grekisk

mytologi Afi-odite ft)ddes ur havsskummet. Hos
Bellman oftast med innebörden kärleksgudinnans rike,

hennes hov. - r. 4, Stubben, underkjolen. - r. 9, rosolis,

likör. Jfr s. 85 r. 17 och kommentaren på s. 172.

Sången till Barbara har ingått i Par Bricoles Barbara-

firande 1786, en fest som detta år av någon anledning

flyttats från sin ordinarie dag den fjärde december till

den åttonde. Om Par Bricole, Barbaradagen och

Barbaragestalten, se ovan, s. 30.

De ohämmade kvasimytologiska fantasierna kring

Barbara - se även n:o 39 och n:o 82 - har ut\^ecklats

inom Par Bricole.

Melodin till n:o 42

Sondén har på s. 367 i SU 6 noterat att Bellman har

använt denna visas melodi till "Nu har på denna
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dagen" (StU X, s. 117). Den ovanliga strofFormen gör

detta helt tydligt, och såvitt jag kan bedöma är "Du
som i Bacchi gårdar" från 1786 och "Nu har på denna

dagen" från 1788 i Bellmans diktning ensamma om
denna form. Det är emellertid inte troligt att Sondén

själv kunde melodin i fråga; han brukar meddela oss

allt han vet. Musikkommentaren i StU X (s. 190) inne-

håller inte heller något förslag.

Men DGr (se textkommentaren), som annars hör

till de timbre-fattiga handskrifterna, har vid denna visa

upplysningen "Ton: Som Kung Christians marche i

Gustaf Vasa". Två marscher ur Naumanns berömda

opera är redan kända i Bellmanssammanhang, den till

FS 21 ("Så lunka vi så småningom") och den till FS 9

("Nå ödmjukaste tjenare gunstig herr Värd"). Även om
en del tvistefrågor har uppstått kring dessa melodiers

tillkomsttid och proveniens (se FS 1992:2, s. 232f och

191ff), kan det inte råda någon tvekan om att Bellman

har varit närvarande när operan gavs. Den spelades

från den 19 januari 1786 och långt in på 1800-talet,

och Bellman har säkert övervarat någon av de tidiga

föreställningarna.

Om melodianvisningen i DGr är korrekt - och det

finns enligt min mening ingen orsak att hysa dubier

om detta - kan bara ett stycke ur det långa partituret

komma i fråga: Bara en gång ges "Kung Christiern" en

riktig marschmelodi, nämligen när han först träder in

på scenen, i första aktens fjärde scen. Då spelas en

instrumental "Marche maestoso", var violinstämma i

partituret har följande utseende:
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J. G. Naumann, GustafWasa, facsimileedition utg. av A. Johnson,

M. Rörby och C. Génetay, Sthlm 1991, del I s. 65-66.

Det ytterst utsirade mönstret måste förenklas och ok-

taveringar genomföras, för att musiken skall närma sig

en vokal "fredon" och kunna användas som vismelodi,

men den har en grundform som utan besvär kan

anpassas till Bellmans text sedan stråkarnas pynt har

skalats av. En sångbar variant har tagits fram för melo-

dibilagan (s. 226). Det skall understrykas att själva

marschen är en äkta källa, men att detaljutformningen

är hypotetisk.

S. 92: N:o 43y Om du är bjuden i kalaset

Vhw3, s. 127. (VU 1, s. 173. SU 5, s. 84, efter VU).
Dat. o. attr.: Vhw 3.
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Liksom föregående visa har denna varit ny när

\^ölscho\v skrev av den 1787. Något äldre, men från

ungefär samma tid, är den äldsta avskriften av FS 60,

"Du har at fordra af mitt sinne" som är skriven till

samma melodi, se melodikommentaren.

Bortsett från normaliseringen är det enda avsteget från

huvudkällan förkortningen av refrängerna i strof 2

t.o.m. 9.

Varianter:

S. 92 r. 1. Datumrubriken har utelämnats i \nj 1 (och

saknas därför i SU och CU). - r. 17 du, du, \1iw 3: ett

andra ^du' har skrivits in ovanför raden.

S. 94 r. 2, Vhv^ 3: 'kom värd up höj din thon'.

Ordföljden ändrad med siffror inskrivna över raden.

Båda ändringarna är utförda med \^ölschows hand.

Ordförklaringar:

S. 92 r. 8, Dig betinga, Tag dig rätten. - r. 10, laget,

dryxkslaget, här närmast den inre kretsen i sällskapet. -

r. 12, står just i draget, just nu står [orört]. / draget

(familjärt), i det samma.

S. 93 r. 2, fliss och ras, skratt och stoj. - r. 14 Mäster

Anders skrank. Mäster Anders torde syfta på den vinkäl-

lare på Kungsholmsgatan som vid denna tid var mötes-

plats för den s.k. Kungsholmsklubben, se nedan, skrank

blir genom uttr}^cket din part dubbelt)^digT: å ena sidan

den avbalkning som skiljer kundernas bord från källa-

rens ekonomiutr}^mme (jfr ordförkl. till n:o 50), å andra

sidan domstolsskranket. - r. 19, rack, arrak.

I
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Skålvisan tycks att döma av den sjunde strofen ha

avsjungits på källaren Mäster Anders på Kungsholmen.

Denna var samlingslokal för den s.k.

Kungsholmsklubben i vilken bl. a. Bellman och

Völschow var medlemmar. Andra medlemmar var

Bellmans svåger Martin Lindström, Daniel

Kempensköld, Carl Israel Hallman och Samuel

Christian Wallen. Sannolikt utgörs "laget" just av

denna klubb, och den som inte är med i "laget, / Blott

så kallad vän" är troligen en tillfälligt inbjuden icke-

medlem. Visan riktar sig i sista strofen till en värd, "vår

patron", som bekostar punschkalaset, men det hindrar

ju inte att visan sjungits i Kungsholmsklubben, t. ex.

vid ett tillfälle då någon stått värd för brödernas

punschförtäring.

Av följande visa tycks det framgå att man bl. a.

ägnade kvällen åt kortspel.

Melodin till n:o 43

Som redan Sondén kunde konstatera, har stroferna for-

mats efter den melodi Bellman använt till FS 60 (SU 5,

s. 387). De två texterna skrevs också vid samma tid (se

textkommentaren). En utförlig utredning av melodins

proveniens presenteras i FS 1992:2, s. 356f
Melodikällan tycks vara en tysk folkvisa, "Es hatt' ein

Bauer ein schönes Weib" (Erk und Böhme, Deutsches

Liederhort, I n:o 39). Även Carl Envallsson har använt

melodin, till arietten "Du skall till Grekland dig begif-

va" {Iphigenie den andra, akt 2, scen 7), men Olof Ahl-

ströms notering av FS 60 från 1791 är, så vitt jag vet.



Kommentar 187

den äldsta svenska varianten. Den återfinns i melodibi-

lagan på s. 227.

S. 95: N:o 44y Bröderna passa glo och gräla

Vhw 3, s. 126. (VU 1, s. 368. SU 5, s. 306 efter VU.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Rubrikens datum överensstämmer nära med tiden för

avskriften i Vhw 3 - år 1787. Visan var alltså tämligen

färsk när Völschow uppfångade den. Rimligen bör den

och närmast föregående visa hänföra sig till samma till-

fälle, vid vilket Völschow troligen var närvarande.

Originalet har punkt efter r. 5 - i övrigt komma-
tecken efter varje rad. Den punkt jag satt efter r. 18 gör

Hufuudstupa till en bestämning av fördjupa på r. 22.

Tolkningen ger en bedrövligt trasslig satsfläta, men det

är den enda rimliga jag kan se. De tidigare tryckens

interpunktion för bestämningen till quäfua på r. 18.

Meningsbyggnaden blir därigenom klarare men
meningen dunklare.

Variant:

R. 1. Rubriken i Vhw 3 har strukits och ersatts med
'Lhomber Spelet'. Andringen är inte Völschows, den

har troligen gjorts i samband med redigeringen av VU,
som har den ändrade rubriken. Se kommentaren till

n:o 39. Därför har dateringen undgått Sondén som i

SU övertagit VU:s text.



188 Kommentar

Ordförklaringar:

R. 1, lomherspelet, ett ursprungligen spanskt, populärt

kortspel med tre spelare, en föregångare till vira. - r. 9,

bet, straffinsats i kortspel (jfr uttrycket 'gå bet på ngt').

- r. 11, maniljen, den näst högsta trumfen i lomber. -

r. 13, tappat har codiljen, har "gått kodilj", d.v.s. förlo-

rat två betar i lomber.

Olika kortspel var ett omtyckt sällskapsnöje inom skil-

da samhällsklasser. De omnämns flitigt i tidens visor,

inte minst i Bellmans egna, och några av dem har han

ägnat särskilda visor: Faraospelet i "Kom min vän jag

beder" från 1766 (StU XIII, s. 60), cambio, senare

kallat kille, i "Lät oss allt behaga" från 1767-68 (StU

XIII, s. 124), trisett i FE n:o 42, troligen från perioden

1773-1774 enligt Olof Byströms datering (se Bengt

Loman: "Kortspelet på Klubben", BS 14 1961, s. 14)

och lomber eller Ihombre i denna visa.

I de förstnämnda ungdomsvisorna är sångarens

uppmärksamhet koncentrerad till själva spelet, i FE 42

och här snarare på de spelande. Att visan bär samma
datum som föregående (se kommentaren till denna)

torde innebära att lomberpartiet har spelats på källaren

Mäster Anders på Kungsholmen, troligen av med-

lemmar i den s.k. Kungsholmsklubben.

Melodin till n:o 44

Visans melodi är hämtad från Haydns "Roxelane", lik-

som melodin till n:is 38, 57, 63 och 71 - se kommen-
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tärna till dessa. Kommentaren till den förstnämnda på
s. I66 'ir utförlig. Den av dessa visor som har det minst

komplicerade strofmönstret i förhållande till melodin,

sådan Envallsson i nära anslutning till Haydn-origina-

let utformade den i Colin och Babet, är n:o 57, "Om
du vill din börda lätta". I jämförelse med denna kräver

"Bröderna passa glo och gräla" så komplicerade

ändringar i sättet att utnyttja det givna musikaliska

materialt att den har fått en egen melodiutskrifc på s.

228.

Observera att textens "Da capo" rätteligen borde ha

skrivits "Dal segno".

N:o 63, "Den vakthafv^ande traktören", ansluter sig

strukturellt nära till "Bröderna passa glo och gräla",

medan n:o 71, "Du som för din framtid bäfvar", åter-

igen har en så avvikande strof att den krävt en egen

melodiutskrift (s. 245).

S. 96: N:o 45y Sicken kapun tillräckligför alla

Vhw3, s. 61. (VU 1, s. 130. SU 5, s. 131.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Avvikelser från textkällan:

Interpunktionen har justerats. Ett repristecken har i

I

enlighet med melodins krav införts efter vers 2 i varje

strof



190 Kommentar

Ordförklaringar:

S. 96 r. 1, kapun, gödd kastrerad tupp. - r. 9, fnalla,

(familjärt:) ta för oss av, nalla av.

S. 97 r. 1, Fluidum, Dryckjom.

Visan slutar med en skål, men det är inte en tackvisa,

snarare en "skänklåt" eller en sång som inbjuder

gästerna till den måltid som serveras.

Melodin till n: 45

Visan saknar timbre i Vhw, men strofformen har

Bellman använt ett antal gånger:

Ah, monseigneur är just i sin galla Bacchi

Tempel 1783 StU V, s. 112

Sicken kapun tillräcklig för dia Avskr. 1787 StU XVIL s. 96

Gubben är gammal, orkar ej valla 7 dec. 1787 StU VI, s. 79

Klang mina Flickor, FE 77 1788-90 StU I, s. 256

Den äldsta av dessa texter har i Bacchi Tempel timbren

"La maison est å son maitre", en för oss okänd fransk

sång.

Den melodiska utformnincren av FE 77 är m\ cket

självständig i förhållande till de äldre texterna. (Se

kommentaren till FE 1990:2, s. 3321- samt musik-

kommentarerna i StU V s. 223foch StU VI, s. 260.).

Den melodi och harmonisering som trycktes i Drakes

Musiken till Vilda Skrifter 1837 har använts oföränd-

rad, och något okritiskt, av musikredaktörer och
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-kommentatorer i tidigare delar av StU. Det är lätt att

komplettera den med varianter som är samtida med
Bellman.

Carl Envallsson har använt sig av melodin tre gång-

er, i Bajocco och Serpilla (premiär den 20 april 1784), i

Det Indianska campementet (premiär den 12 juni 1784)

och slutligen i Iphigenie den andra (premiär den 25

februari 1800). Melodin från det bevarade partituret

till Det Indianska campementet n:o 13 (SMS, Kungl.

Theaterns deposition) är en mycket god representant

för melodin sådan som Bellman hörde och först använ-

de den. Tillsammans med texten till "Sicken kapun till-

räcklig för alla" återges den här i melodibilagan på s.

229.

S. 98: N:o 46, Sitter du i vrån så feter

Vhw3, s. 62. (VU 1, s. 132. SU 5, s. 161.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Ordförklaringar:

R. 2, päronglas, päronformat vinglas. - r. 7, commisa-

rius, befuUmäktigat ombud.

Melodin till n:o 46

Völschow ger ingen anvisning om melodin, och

Sondén lyckades inte identifiera den, men visans ovan-
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liga strofForm räddar oss i detta fall. Det råder ingen

tvekan om att "Sitter du i vrån så feter" sjöngs till

samma melodi som FS 53, "Som af handlingarna brö-

der". "Handlingar rörande Bacchi concurs" trycktes i

BHB n:o 7 1784, vilket innebär att den här aktuella

visan kan vara ett par år yngre. BHB innehåller kon-

kursvisans melodi, och i dess utformning återges den

här på s. 230.

Melodin skrevs av Dezédes som vaudeville (den

avslutande arietten) i Les Trots Ferrniers, "Sans un ptit

brin d'amour" (se utförlig kommentar i FS 1992:2, s.

339fF). Carl Envallsson har satt text till den två gånger,

dels i Bobis bröllop, "Jo, [eller Men] jag att mig där

infinna" (akt 2 scen 4), dels i Iphigenie den andra,

"Men, en smula kärlighet" - den senare med direkt

textlig anspelning på timbren.

S. 99: N:o 47, Verda? - God vän

Vhw3, s. 62. (VU 1, s. 133. SU 5, s. 77.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Avvikelser från textkällan:

Refrängen i stroferna 2 och 3 har skrivits ut i Vhw 3. -

r. 6 dricka, Vhw: 'drickom', så även i strof 2, men i fort-

sättningen 'dricka

.

\

Ordförklaringar:

R. 1, Verddi - Vem där? - r. 4, patrulleyi klingat sju.
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stadsvakten, tillika brandvakt, hade bl. a. till uppgift att

utropa klockslagen. Stundom, särskilt under tider av

inre oro, kompletterades den stående stadsvaktsstyrkan

av medlemmar av stadens beridna borgargarde som i

patruller vakade över ordningen. Flera av Bellmans

vänner tillhörde borgerskapets kavalleri och hade erfa-

renheter av sådan patrulltjänstgöring. - r. 8, pass, inri-

kespass, identitetshandling. Enligt tidens stränga lös-

driveriförordning måste man för att oantastad få röra

sig fritt kunna styrka sin identitet och, om man var

städslad i någons tjänst, kunna hänvisa till detta, till

sitt "beskydd". Varje resande måste kunna uppvisa ett

på hemorten utfärdat respass. - v. 9, du är afvår dass,

du tillhör vår gemenskap, är en av oss. - r. 14. pontack,

franskt rödvin från Bourdeau. - surtout, överplagg i

form av en livrock med stora slag. - r. 16, cantiljer,

fransar (vanligen av guld- eller silvertråd), särskilt som
prydnad på uniformer (t. ex. på epåletter).

Visiteringen har sin bakgrund i dryckesvisans traditio-

nellt avvisande attityd mot utomstående (sådana som
inte hörde till dryckeslaget, framförallt mot nyktra per-

soner). Inom det dryckesglada och lekfulla Par Bricole,

som mycket väl kan ha varit visans forum, kunde

ordenssällskapets typiska slutenhet gentemot en oin-

vigd omvärld låna drag från den avvisande dryckesvi-

san. Se sista strofen i ordensvisan "Kom öppna vårt

tempel höj kransen til skylt", här n:o 70, där det vis-

serligen inte är de nyktra utan de snyltande som avvi-

sas.
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Melodin till n:o 47

Visan ingår i en rätt stor parodifamilj med timbren

"Din skål min vän [/] det fägnar". Bellmans hithörande

texter har stor spridning i tiden:

Nu är jag full. / Kamrater... Avskr. 1766 StU XIV, s. 5

1

En gång jag såg / En skönhet... Avskr. 1767 StU XIII, s. 86

Verda? - God vän! / Tag glaset... Avskr. 1787 StU XVII, s. 99

Sondén namnger inte melodin, men meddelar att den

är "för Utg. beklant".Den finns också med som nr 36

i Drakes Musiken till Valda Skrifter, häfi:e III, och här-

ifrån har den - utan Drakes ackompanjemang - lånats

till musikbilagan här (s. 231).

En sentida visa, "Ack, ljuflig tid", tycks långt efiier

Bellmans tid ha sjungits till en variant av samma melo-

di. Den förekommer i sifFernotation som n:o 56 i

Fosterländska Sånger (red. J. Carlsson, Jönköping

1851).

S. 100: N:o 48y Åh du din stolley lät bli attfundera

Vhw3, s. 63. (VU 1, s. 135. SU 5, s. 111 efter VU.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

När Völschow anger en timbre skriver han den på
samma sätt som han skriver en rubrik. Med hänsyn till

textinnehållet är det väl troligt att "Arones Konung" är

en melodiangivelse, men eftersom den i övrigt är
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okänd som timbre och inte kan förknippas med någon

känd melodi (se melodikommentaren) låter jag den stå

kvar så som Völschow skrivit den.

Varianter:

R. 2, du, saknas i VU och efterföljande tryck. - r. 5,

genom iskrivning av Völschow ändrad från 'sicken är

den?'. Det ursprungliga kommatecknet kvarstår efter

ändringen. - r. 9, VU och följande tryck: 'Bästa vår

vän!'.

Ordförklaringar:

R. parlera, prata. - r. 7, kröner, sätter horn i pannan,

gör dig till hanrej. - r. 11, bror Jockum, se nedan. - r.

17, Bischof, bål bestående av rödvin, socker och pome-

rans. Se StU VI, komm. s. 39.

Hanrejen, den bedragne mannen "med horn i pan-

nan", är en stående komisk gestalt i tidens diktning -

bara undantagsvis blandas skämten med medlidande.

Hans botemedel är genomgående Jeppe på Bjergets -

dryckenskap. I "Gamle bror Jockum, klang vid denna

rågan!" från 1785 (FS 44) har hanrejen samma namn
som i denna visa och två andra som uppträder här som
n:o 60 och n:o 64. Samtliga är från 1787.

Bror Jockum är, i likhet med t. ex. Hans
Jergen/Jergen Puckel eller krögaren Cornelius, en

komisk typ utan andra särdrag än dem som hänger

samman med typen som sådan. Han sörjer sitt öde och
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han dricker (uppmanas att dricka) för att glömma sin

förtret.

Johan Gabriel Carlén uppger i kommentaren till FS

44 (CU 1, s. 445) att Jockum skulle vara en nidbild av

en Justus O g, av Ivar Simonsson identifierad som
kammarrättsrevisor Justus Henric Oldenburg (StU II,

s. 176fi. Carlén bygger identifikationen på en uppgift

förmedlad av krigsrådet och lexikografen Eric Wilhelm

Weste, Olof Åhlströms medhjälpare vid publiceringen

av FE 1790 och FS 1791. Utgivaren åberopar den

handskrivna uppsats av Weste vars första del, den som
behandlar omständigheterna kring utgivningen av FE
1790, han citerar i den "Lefnadsteckning" som inleder

CU 1. Denna uppsats är enbart känd genom Carléns

ofullständiga återgivning, och i denna ingår inte det

avsnitt där Weste förmedlar ryktet om att bror Jockum
skulle ha haft en levande modell.

Hanrejen, liksom drinkaren, hör som typ till tidens

enligt vårt sätt att se ofta obarmhärtiga komiska dikt-

ning. Bellman ger, med säker känsla för autenticitets-

fiktionens värde, ofta sina typer egennamn, och han-

rejen heter under en period av 1780-talet "bror

Jockum". Det finns såvitt jag kan se ingen anledning

att tillmäta Carléns okontrollerbara hänvisning till ett

rykte förmedlat av Weste något historiskt värde.

Melodin till n:o 48

Visans melodi är okänd. Det är mycket möjligt att

Völschows överskrift i detta fall är en rubrik eftersom

ingen melodi med detta namn eller med denna text-
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början har påträffats.

Den ovanliga och långa strofen har bara ett möjligt

motstycke i Bellmans produktion, nämligen den tidi-

ga, lika bacchanaliska visan "Öppna flaskan och lät oss

få dricka" (StU XIV, s. 124). Dess strof är kortare, men
den kan sakna en triodel som hör till den okända

melodin till "Åh du din stolle...". Eftersom båda

visorna saknar timbre och kända melodier kan denna,

kanske ganska långsökta, koppling inte bekräftas.

S. 101: N:o 49, Vinets gud vi tillbe

!
Vhw3, s. 64. (VU 1, s. 136. SU 5, s. 108 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Strofernas slut, fme, har inte markerats av Vhw, och da

' capo är utsatt bara efter första strofen. Vid komplette-

j

ringen av dessa strukturmarkörer har jag följt den

metriskt rimliga tolkningen i VU 1 . Att visan verkligen

har dacapoform framgår av strofernas slutvers, som

j

rimvis är förbunden med de inledande periodernas

kadenser.

Variant i äldre tryck:

R. 21 består i VU (och därför också i SU) enbart av

ordet 'Gå!' VU-redaktionen har antingen varit förtro-

gen med visans melodi och anpassat raden till denna

eller styrts av symmetriens krav. Raden är, som den står

i Vhw 3 och här, inte sångbar. Den tycks kräva att
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sången avbryts av en talad mening, men också motsva-

rande rad i första strofen, Och, faller utanför det melo-

diska schema vistexten förefaller vara anpassad till - jfr

melodikommentaren.

Ordförklaringar:

R. 9, muscat, muskatvin. - r. 10, hoglandsvin, vin från

höglänta odlingar i Bourdeauxdistriktet. - r. 12, succat,

förvällda och kanderade skal av citrusfrukter. - r. 20,

råga, den till brädden fyllda bägarens innehåll. - r. 28,

Cupidos, kärlekens (eg. kärleksgudens).

Melodin till n:o 49

Trots Vhw:s strukturellt oklara avskrift kan man
tveklöst godkänna den form visan givits redan i VXJ.

Med hjälp av dataregistret över Bellmanstexternas stro-

fiska strukturer kan man med rimlig säkerhet fastslå att

Bellman här har återanvänt den behagliga marschme-

lodi som han tidigare begagnat till "Skåden hit, märk
och mins" i Bacchi Tempel (StU V s. 20 och 95). Den
ingick redan i parentationens tidiga version från 1779,

och melodin trycktes i versionen från 1783. För att

anpassa n:o 49 till melodin från Bacchi Tempel h^iv jag

behövt företa ett par småändringar:

Första fjärdedelen i takt 7 har ersatts med två åtton-

delar.

I takt 8 har en fjärdedelspaus plus två åttondelar

ersatts med en åttondelspaus och tre åttondelar.

Här är Da capot helt, d.v.s. det avser hela första
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perioden, medan i "Skåden hit märk och mins" endast

hälften av materialet används.

Med dessa justeringar återges visans melodi på s. 232.

S. 102: N:o 50, Gamla morMaja, hon satt medsin katta

Vhw 3, s. 68. DGr 3, s. 165. Schr, s. 135. (VU 1, s.

138. SU 5, s. 129 efter VU.)

Dat. o. attr.: Vhw.

Avskriften i Vhw 3 är äldre än den i DGr 3. Sondén,

som i SU 5 grundar sin text på trycket i VU 1, anmär-

ker till r. 13: "Ett MS Skäl, sade Bergström'' (SU 5, s.

392). Han har jämfört VU-texten med Schr - se vari-

antapparaten.

Avvikelse från textkällan:

R. 19 o. 24, bägarn (så DGr och de äldre trycken),

Vhw 3: 'bägaren'.

Varianter:

R. 4, pumpa i och, DGr 3: 'pumpa och'. - r. 13,

Bredström, Schr: 'Bergström' - r. 23, jackan, DGr 3:

'Janken'. I DGr 3 avslutas strofernas sista vers med
tecknet ./. - troligen ett repristecken. - r. 24, Mer i

bägarn, Schr: 'Men i Bägaren'.
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Ordförklaringar:

R. 1 , Mor Maja, krögerskenamnet är snarare en klisché

än namnet på en verklig värdinna. Se kommentaren till

n:o 68, s. 236. - r. 2, skranket, avbalkningen (som skilde

ekonomiutrymmet och nedgången till vinkällaren från

krogrummet) - Röda Husarn, ett skyltnamn på ett för

mig okänt näringsställe. Man kan nog utgå från att

flera av de källar- och krognamn som liksom detta inte

kunnat förknippas med någon inregistrerad lokal har

diktats av Bellman. - r. 7, stubbenpå rona, (under-)kjo-

len på höfterna. - r. 13, Bredström. Närmast går tan-

karna till Petter Bredström, epistelgestalten som i lik-

het med Christian Wingmark figurerar i en del 8 O-tals-

texter utan epistelanknytning, t. ex. FS n:o 9 och i

Hwad Behagas? (StU XVIII). - r. 14, buskan, färskölet.

- r. 18, tallstrunt, tallens vårskott. De användes för att

sätta smak på både öl och brännvin. - r. 22, borga [...]

pä peruken, låna med peruken som säkerhet.

Visan om mor Maja har tydliga likheter med n:o 36.

Melodin till n:o 50

Denna visa, liksom den här närmast följande, saknar

timbre i Vhw (där visorna liksom här uppträder i svit).

De har samma strofform, och den delar de med visan

"Bacchus skulle kring staden åka" som i Win 13 (s.

139) har melodianvisningen "Il ne faut s'étonner de

[rien]". Denna visa är av Tilas, men den har tidigare

tillskrivits Bellman och därför upptagits i SU 5, och i
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en kommentar till den drar Sondén de korrekta slut-

satserna om en koppling också till de visor vi behand-

lar här:

Bacchus skulle kring staden åka - Melodi: Il nefaut sétonner de

rien —ur Le Roi et le Fermier. Så uppgifves i ett MS. Samma
Mel. torde med någon förändring varit begagnad till N:o 22

[Bacchus han satte sig ned och klacklappa] och N:o 136

[Gamla Mor Maja hon satt med sin katta].

Uppgiften är till hjälp även om huvudtexten inte är av

Bellman och även om "Il ne faut..." inte är en helt

korrekt timbre.

Le Roi et le Fermier av Sedaine med musik av

Monsigny hade premiär i Stockholm den 20 november

1767 och spelades tio gånger ftam till den 13 mars

1770. I Envallssons översättning fick den sedan en

nypremiär den 24 januari 1784 och spelades sedan

ytterligare 29 gånger ftam till 1792. Vaudevillen i

stycket heter egentligen "Ne perdons jamais

TEsperance", men reftängen lyder

Il ne faut s'étonner de rien

Il n'est qu'un pas du mal au bien.

Melodin till den mycket populära vaudevillen använ-

des av Bellman till följande visor:

Bacchi tiggare slumra och gnola 29 mars 1768 StUXIV, s. 204

Nå så äro vi ensamma Avskr. 1771-72 StU XIII, s. 139

Uslinge, krymplinge, kasta din krycka 1777, juni? StU XII, s. 78

Gamla Mor Maja, hon satt med sin katta Avskr. 1787 StU XVII, s. 102

Bacchus han satte sig ned och klacklappa Avskr. 1787 StU XVII, s. 103

Bacchus han satte sig neder at läsa 9 dec. 1787 StU XVII, s. 151
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Tiks' visa är samtidig med den tidiga gruppen. Det är

rimligt att tänka sig att de tre sena visorna har något

samband med ett förnyat intresse för vaudevillen, väckt

av Envailssons översättning och den nya uppsättning-

en.

Den franska melodin tycks ha förblivit en känd

"schlager" under en stor del av Bellmans poetiskt verk-

samma liv. I Åkn finns på s. 203 en något vacklande

melodiutskrifi: och en "vrai timbre" ("Ne perdons

jamais Tesperance") vid Bellmansvisan "Nå så äro vi

ensamma".

Som underlag för melodin i denna volym (s. 233)

har originalnoterna från det franska stycket använts.

Bellmans textsättning har fordrat en upplösning av tak-

tens trycksvaga fjärdedelar i två åttondelar. Originalet

har där huvudsakligen jämna fjärdedelar.

Av "Nå så äro vi ensamma" framgår att denna tendens

fanns med tidigt i Bellmans diktning till denna melo-

di.

Melodin och dess proveniens behandlas i kommen-
taren till StU XIII (s. 217f). Däremot har musikkom-

mentatorn till del XII liksom jag själv i kommentaren
till del XIV missat den strofiska likhet som gör det tro-

ligt att alla de ovan nämnda visorna har sjungits till

samma melodi.
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S. 103: N:o 51, Bacchus han satte sig ned och klacklappa

Vhw3, s. 69. DGr 3, s. 166. (VU 1, s. 140. SU 5, s. 33

efter VU.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Avskriften i Vhw 3 är troligen den äldsta.

Varianter:

R. 4, sen, DGr 3: 'sa .
- r. 10, afi DGr 3: utaf. - r. 1 1,

viste (så även DGr 3). VU 1: 'visste'; SU 'riste', VU l:s

läsart anförs som variant. Sondén, som enbart haft tex-

ten i VU 1 att tillgå har tydligen utgått från att läsarten

där bottnar i ett läs- eller sättarfel och vågat en djärv

konjektur. - r. 12, Skoflickarförklä' {s2i efter Völschows

ändring i Vhw 3: 'skoflickare förkläd'), DGr 3:

'Skoflickare förklädd'. - r. 19, Platskan, DGr:
'Platskans'.

Ordförklaringar:

R. 1 , Skoflickare, hantverkare som - i motsats till sko-

makare - lagar men inte tillverkar skor. - r. 4, remmare,

vinglas med hög och kraftig fot. - r. 6, äm, tunna. - r.

13, löfvat, vinlövsbekransat. Jfr förklaringen till s. 108

r. 3. - r. 18, Vesta (romersk mytologi): den husliga här-

dens kyska gudinna. - r. 19, Platskan, bordellmamman
Helena Cretzmer som uppträdde under namnet Lovisa

von Plåten. Se nedan s. 327 och StU X, s. 12f.
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Bacchusvisorna (se kommentaren till n:o 35, s. 158

ovan) utgör ett intressant inslag i Bellmans

Bacchanaliska ungdomsdiktning, intressant framförallt

därför att de representerar en cyklisk diktning, i tiden

parallell med Bacchi Ordensdiktningen och föregående

episteldiktningen. Att det verkligen handlar om en

medveten ambition att skapa en sammamnhängande
serie visor, därom vittnar det påtagliga inslaget av visor

om Bacchus i skilda yrkesroller - som advokat, läkare,

poet, student etc, se StU XIV passim. Bland de

Bacchusvisor Bellman från mitten av 1780-talet på nytt

började sjunga, är det endast i denna som guden liksom

i de gamla visorna ges en yrkesroll.

Melodin till n:o 51

Visan har sjungits till samma melodi som den före-

gående. Se melodikommentaren till denna.

S. 104: N:o 52y Sjung Bacchi hjekars lof

Vhw3, s. 70. (VU 1, s. 141. EU 1, s. 8 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhv^ 3.

Variant:

VU-redaktionen har gjort ett ingrepp i texten, sin

tunna på r. 3 har ändrats till en tunna . Eichhorn, som
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inte hade tillgång till handskriftstexten har i EU 1

övertagit korruptionen.

Ordförklaring:

R. 7, rågadt mål, bräddfullt mått.

Melodin till n:o 52

Melodin har inte identifierats, och strofiformen uppvi-

sar inte några påtagliga likheter med andra Bellmans-

visors.

S. 105: N:o 53y Liljan klädd i hvita kläder

Vhw3, s. 74, (VU 1, s. 391. SU 5, s. 271 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Avvikelse från textkällan:

S. 105, r. 12, hjerta, Vhw 3 (och VU 1): 'hiertat'.

Symmetrifelet är rättat redan i SU 5.

Varianter:

Rubrik i VU 1 och följande tryck: 'Pastoral'.

S. 105 r. 3, stråla, VU 1 etc: strålar .
- r. 14, Vhw 3:

men en Lillia lik hon glimmar', [ovanför rad:] 'Lilljan

lik hon ståtligt' - r. 16, Vhw 3: Så hon svinner, [ovan-

för rad:] 'Sen Hon för-'. Andringarna är utförda av
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annan hand och de har båda upptagits i VU 1 och förts

vidare till SU.

Ordförklaringar:

S. 105 r. 6, menlöst, oskuldsfullt. - r. 9, för, för med sig

- r. 12, spisar, berikar (jfr "utspisa"). - r. 20, lånar, (här

närmast:) hycklar, låtsas. - r. 21, bedårar, förför.

De ändringar som redovisas bland varianterna har till-

kommit i samband med redigeringen av VU - om
detta, se kommentaren till n:o 39 på s. 170 ovan. Denna
dikt är förstruken med en pennan som också använts

till marginaltexten: "tycks vara illa afskrifven och duger

ej som den nu är". Med annan hand och penna har

sedan de ändringar som redovisas ovan genomförts,

och den sålunda korrumperade texten har förts vidare

till Sondéns utgåva och därifrån till Carléns.

Melodin till n:o 53

Ingen timbre har noterats i Vhw, och melodin har inte

heller identifierats av föregående utgivare. Strofen av\å-

ker något från en helt regelmässig "fyrkantig" form,

och dess drag påminner något om två tidiga visor,

"Skänk mig svepning och en kista" i avskrift från 1767

(StU XII, s. 66) och "Systrar, höijen våra krantzar" från

1770 (StU IV, s. 113). Likheterna är dock inte till-

räckligt framträdande för att binda dem alla tre till
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samma melodi, och ingen av dem har f.ö. kunnat kny-

tas till någon fredon.

S. 107: N:o 54 Bacchus aldrig hannar

Vhw 3, s. 87. Schr, s. 78. (VU 1, s. 145. EU 1, s. 90

efter VU 1.)

Dat o. attr.: Vhw 3.

Texten i Vhw 3 följs bortsett från att dess förkortning

i r. 23, 'fallalle:' har lösts upp. Även VU 1 (o. därmed

EU 1) följer förlagan, endast med en förändring av

trallen i r. 10 och 23, som innebär en rytmisk förskjut-

ning: 'Falleralla . (Jfr varianten i Schr.)

Varianter:

R. 4, kruset, Schr, glaset' - r. 10 o. 23, Fallallera, Schr,

'Falleralliralla .
- r. 12, goda, Schr, 'Bästa. - r. 13,

Bacchi, Schr, 'Nycktra'. - r. 14, lätt oss, Schr, 'sku vi'. -

r. 21, Och, Schr, 'Så' - r. 24, Därför, Schr, 'Nå så'.

Ordförklaringar:

R. 4, Blott, Om blott. - r. 26, till tross, för att trotsa.

Dryckeslaget med dess goda grannar går knappast att

säkert idetifiera, men sättet att formulera ett hot mot
Bacchus, Släck ut Templets lampa (om guden bjuder på
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svagöl; min understrykn.) antyder att det rör sig om ett

ordenssällskap, kanske Par Bricole.

Melodin till n:o 54

Melodin har inte med säkerhet kunnat fastställas. Se

kommentaren till n:o 41 ovan.

S. 108: N:o 55, Bacchus bedröfuad

Vhw 3, s. 88. (VU 1, s. 147. SU 5, s. 67 efter VU.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Avvikelser från textkällan:

Vers 7-9 i varje strof, Fiol Vhw 3: Detta är

i Vhw det normala tecknet för instrumentimitationer

och att det rör sig om fiolimitation framgår av texten.

S. 109 r. 5, klasar, Vhw 3: 'klasa. Det bör rimligen vara

ett skrivfel.

Varianter i äldre tryck:

S. 108 r. 18, vid. VU 1 och följande tryck: n-ied\

S. 109 r. 6, Blowjnan och drufiuvi (så \TJ 1), SU 5:

'Blommor och drulvor . VU l:s läsart anförs i

"Anmärkningar", s. 386.
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Ordförklaringar:

S. 108 r. 3, löfvad, prydd med, bekransad med vinlöv.

Lars Huldén menar att Bellman använder ordet i den

överförda betydelsen 'berusad' (kommentar till epistel

81: "Löfvad står Cantorn i porten", FE 1965, s. 335),

och texten här ger ett starkt stöd för denna tolkning.

Ett än starkare stöd ger förekomsten i text n:o 94. - r.

5, Vörten, brygden som skall bli till öl. Carlén har givit

visan rubriken "Bacchus bryggmästare". - r. 6, ljum-

mar, värmer måttligt (till jäsningstemperatur).

S. 109 r. 5,festoner, blomstergirlanger.

Melodin till n:o 55

"Bacchus bedröfv^ad" aktualiserar ett ännu olöst käll-

problem. Om Vhw-överskriften över n:o 48, "Arones

Konung", skall tolkas som en rubrik eller en melodi-

anvisning är oklart, eftersom orden inte förekommer

som timbre i något annat sammanhang. "Lycklig den

sakta" över den nu aktuella visan är däremot en känd

timbre. Visan med denna förstarad återfinns i Win 1

på s. 282 och har där som timbre en kedjehänvisning

till "Lef^e prins Gustaf med sin [Magdalena]", och

denna visa i sin tur står i Win 6 med korshänvisning

till "Lyklig den sackta vet att [betrakta]". Själva melo-

din har emellertid inte kunnat säkert fastställas. (Se

melodikommentaren till den sistnämnda visan, StU

XIII, s. 83f.)

"Lycklig den sakta" har ett strofmönster som ytligt

sett skulle kunna vara en variant av det som gäller för

"Portugal, Spanien" (FS 11). Men denna visa förbinds
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i Wln-samlingarna endast korsvis med "Venus,

Minerva" (FS 12) och blandas inte med den parodifa-

milj som där representeras av "Lycklig den sakta", den

i vilken Vhw även inbegriper "Bacchus bedröfvad".

Sannolikt rör det sig om två olika melodier.

S. 110: N:o 56, Bacchus som en katta

Vhw 3, s. 95. Schr, s. 49. DIG 1:8, n:o 103. (Ej tidigare

tryckt)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Vid redaktionen av VU har visan strukits för i kanten

och försetts med anmärkningen "för plump" (se

kommentaren till n:o 39, s. 170).

Avvikelse från textkällan:

S. 111 r. 5, och Ästrilds skäkta (så Schr), Vhw 3: 'och

Astrild slägta.

Varianter:

S. 110 r. 12, bägarn, Schr: 'sugarn'.

S. 111 r. 4, har en, Schr: 'får en'.

DIG 1:8 innehåller en enstrofig variant:

Backus på sin matta

satt och jama som en katta

då han feck se hwar Fröija låg

I sin under stubb och skratta.
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Plirt, platt, splitter naken

wiste Fröija bara baken.

Och till ett slut så geck han på

ducktigt och burdus med saken.

Ordförklaringår

:

S. 1 10 r. 4 Fröja, kärleksgudinnan i fornnordisk myto-

logi. Visan vittnar om hur ohämmat Bellman ofta

blandade mytologierna. På r. 10 kallar han samma
gudinna Venus och vinner därmed alliterationen Viste

Venus - r. 15, ram, tillfälle. - r. par hricoU oförmo-

dat. Uttrycket är egentligen en biljardterm, se s. 29
ovan. Att Bellman använder det här och på s. 111 r. 7

vittnar om att visans publik varit bröder inom sällska-

petet Par Bricole.

S. 111 r. 5, skäkta, pil. - r. 8, hvarandra nu beslagta,

knyter förtroliga vänskapsband med varandra. Med
hänsyn till att 'besläktad' och 'befryndad' är synonyma

tolkar jag 'hvarandra beslägta analogt till 'befrynda sig

med', SAOB 1) b): bli vän med, komma på förtrolig

fot med.

Melodin till n:o 56

Handskrifterna ger ingen melodianvisning, men en

sökning bland Bellmansvisans strofformer pekar på ett

tydligt samband med FS 49, "Som nu och emedan" ur

"Bacchi Concurs". "Bacchus som en katta" får visserli-

gen med denna melodi en textupprepning i reprisen
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av melodins Stollen (här de fyra första takterna), men
detta ligger helt inom ramen för vispoetikens normala

poetiska frihet (jfr t. ex. "Gubben Noach"). Sviten om
"Bacchi Concurs" härstammar från samma tid som
den Par Bricole-visdiktning till vilken "Bacchus som en

katta" tycks höra (se textkommentaren) och som upp-

tar en stor del av visrepertoaren från n:o 36 till slutet

av denna del av StU.

Melodin till "Som nu och emedan" trycktes 1784 i

BHB 1 som n:o 3. Denna variant har tjänat som mall

för visan i melodibilagan (s. 234). Textanpassningen

har krävt ett tillägg av tre toner - upptakter till tak-

terna 6, 10 och 11. Den melodiska utformningen skall

jämföras med Åhlströms arrangemang i FS 1791. Vem
som komponerat denna menuett är inte känt.

S. 112: N:o 57, Om du vill din börda lätta

Vhw3, s. 102. (VU 1 s. 154. SU 5, s. 87 efter VU 1.)

Dat o. attr. Vhw 3.

Varianter:

Sista raden är i Vhw 3 först satt inom parentes, sedan

struken. Samma ersättningstext har med olika händer,

ingendera Völschows, skrivits in dels i marginalen vid

den ursprungliga raden, dels som en ny sistarad: och

dig med ditt fluidum mätta. I samband med VU-
redaktionen har någon föreslagit, och en annan person

definitivt genomfört, en textändring (jfr kommentaren
till n:o 39, s. 170). Ändringen har sedan upptagit i VU
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1 och de av detta tryck beroende utgåvorna (SU 5 och

CU 3).

Ordförklaringar:

R. 7, sneda nycker, ondsinta eller misslynta (ansikts-

)ryckningar. - r. 15, Astrilds gyldne flamma. Vid sidan

av pilbågen var facklan ett av kärleksgudens attribut.

Med den tände han kärlekslågan hos sina offer och

vållade därmed också, som i detta fall, svartsjukans

plåga. - r. 2\, fluidum, dryckjom.

Melodin till n:o 57

Melodin härstammar från Haydns "Roxelane" (symfo-

ni 63, sats 2 - se kommentaren på s. 7 6(6^ ovan). "Om du

vill din börda lätta" återges med sin melodi på s. 235.

Den variant som här har valts som källa är närmast

hämtad från Envallssons Colin och Babet, där arietten

"Ömma vän, jag vill dig fråga" i lista aktens 4:de scen

bär timbren "Haydns Roxelane". Partituret ingår i

Kungl. Teaterns deposition på SMS.
Trots att "Om du vill din börda lätta" framstår som

den enklaste av Bellmans vistexter till denna melodi,

har flera småändringar i notbilden krävts:

I takt 22 har de första två åttondelarna ersatts av

fyra sextondelar.

I takterna 26 och 34 har originalets första två åtton-

delar ersatts av en fjärdedel.

Takterna 30 och 32 tycks behöva en livligare rytm

än ariettens jämna åttondelar.
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I takt 35 har andra åttondelen ersatts av två sexton-

delar.

Inga fundamentala ändringar i Haydns melodi har för-

orsakats av dessa detaljjusteringar.

S. 113: N:o 58, Sitt ej och pjunka

Vhw3, s. 103. (VU 1, s. 155. SU 5, s. 73 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Variant:

I de äldre trycken saknas r. 14, Lyckan hon sållas tunt.

Troligen förbisågs den då VU 1 redigerades.

Ordförklaringar:

R. 4, Fluidum, Dryckjom. - r, 10, Nectar, gudarnas

dryck i antik mytologi. Här: vin e.d. - r. 16, rundt om
rundt, laget runt.

Melodin till n:o 58

Vi har ingen melodianvisning att gå efter, men strof-

formen har en övertygande likhet med den vi möter i

n:o 94. Vi möter den också i Envallssons Colin och

Babet från 1787, där en liten marschmelodi "af Hr.

Lambert" har använts till arietten "Vi äro raska" i l:a

aktens 6:e scen. Dess melodi visar sig passa utmärkt väl

ihop med Bellmans text och den bör ha varit aktuell
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vid tiden för visans tillkomst.

Pierre Joseph Lambert (1747-1807) var från 1783

violinist i Kungl. Teaterns ensemble och fick konsert-

mästares titel 1795. Under 1780-talet skrev han balett-

musik, och 1787 var han speciellt i ropet. Hans balett-

musik till operan Frigga (av Leopold och Åhlström)

hade premiär på Kungl. Operan den 31 maj 1787, och

dessutom hade han bidragit med balettmusik till

Drottning Christina av Gustaf III och Kellgren med
musik i övrigt av C. F. Muller. Denna heroiska dram
hade offentlig premiär först den 24 januari 1791, men
uppfördes av hovet på Gripsholm redan 1785 och

sedan på Drottningholm den 19 augusti 1787.

Bellmans vistext har på s. 237 i melodibilagan lagts

under herr Lamberts marsch sådan den utformats i

Envallssons partitur. Anpassningen kräver här att de

två sista fjärdedelarna i takterna 10 och 12 ersätts av

halvnoter. Se melodikommentaren till n:o 94, s. 286.

S. 11 4: N:o 59, Lägg ut, lägg ut, si vinden är god

Vhw3, s. 103. (VU 1, s. 156. SU 5, s. 151 efter VU 1.)

Dat o. attr.: Vhw 3. Beträffande dateringen, se nedan.

Texten i Vhv^ 3 innehåller en detaljändring: På r. 11

och 19 har ett 'n skrivits ovanför ett understruket t i:

anckaret' (se Ordförklaringar, r. 11). Ändringen eller

ändringsförslaget har iakttagits i VU 1 och följande

utgåvor. I övrigt överensstämmer deras texter med den

i Vhw 3. Handskriftens interpunktion har som vanligt
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kompletterats här, men de tre punkterna efter r. 2 är

ursprungliga.

Ordförklaringar:

R. 2, pejla, (här:) loda, mät djupet. - r. 5, fastaget, fatet.

- r. 5, klan^., skål! - r. 6, läxor, här möjligen sjökort. -

r. 7, sprundet, fatets tapphål. - r. 11, ankaret, en kagge

rymmande 15 kannor eller knappt 40 liter. Weste

beskriver ordet som ett maskulint eller neutralt sub-

stantiv (Svenskt och fransyskt lexicon) och formerna

ankaret/ankarn (ankaren) växlar i tidens språkbruk.

Möjligen har Bellman valt den neutrala formen för att

den gör ordet homonymt med det [skepps-] ankare

som hör till kaptenens normala ansvarsområde. - r. 12,

fluidum, dryckjom. - r. 18, Klang vivat för. Skål, och

ett leve för.

Skålvisan för kaptenen, som under sjöresan har ansva-

ret över punschankaret och bålen, har troligen till-

kommit under en av Arla Coldinus utflykter. Se

kommentaren till n:o 41 på s. 178, som i Vhw 3 föl-

jer omedelbart på "Lägg ut, lägg ut" och som med
större säkerhet kan knytas till detta ordenssällskap. Det

är mycket möjligt att de båda visorna härstammar från

samma tillfälle, och att denna visa liksom den rubrik-

daterade n:o 41 har skrivits av ett antal månader efter

tillkomsttiden.
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Melodin till n:o 59

I \Tiw 3 har visan ingen timbre, och melodin har inte

kunnat identifieras. Den strofiska formen visar att

samma melodi har använts till "Allarm, allarm! Hvad
buller och skri" (StU X, s. 224), också den från 1780-

talet och avskriven i Vhw 3 bara några sidor efter "Lägg

ut, lägg ut". Se kommentaren till StU X, s. 198 -

kommentatorn förmodar här att Bellman har använt

sig av en marschmelodi vilket kan vara en rimlig giss-

ning.

S. 115: N:o 60, Trumslagarn ramlar i grändpå fyra

Vhw 3, s. 105. (VUl,s. 158. SU5,s. 296 efter VUl.)
Dat o. attr.: Vhw 3.

Avvikelse från textkällan:

S. 117 r. 1, trumman, Vhw 3 och äldre tryck:

'Trundman', jag utgår från att detta bottnar i en felläs-

ning av Völschow - orden 'Trumman' är, om det är

skrivet med Bellmans normala tyska stil, lätt att för-

växla med namnet 'Trundman'. U:et försågs alltid med
en diakritisk släng som ofta utgick från slutet av efter-

följande bokstav. Om denna var ett m kan det lätt ha

tolkats som ett nd. Konjekturen betingas emellertid

framförallt av textsammanhanget:

Att Trundman, ordensklockaren och vice edsformu-

lärförestavaren i Bacchi Orden eller hans historiska

förebild, avskedade klockaren och skolmästaren vid
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Spinnhuset på Långholmen Diedrich Johan Trund-

man, skulle dyka upp som (eller tillsammans med en)

pipare kvart i fem i denna morgonskildring "I anled-

ning af en Hogarths tafla ' ger ingen god mening. Att i

avslutningsstrofen återknyta till inledningsstrofens

trumma i gränden är däremot en för Bellman normal

kompositionsteknik - den bild visan tecknar inramas

av tidsangivelserna "vid fyra" (det klockslag uret på
Hogarths stick utvisar) och i näst sista strofen "tre

quart uppå fem". Slutligen uppträder kortvtrumman

på nytt för att markera femslaget. Till detta kan läggas

att Trundman inte, såsom t. ex. Movitz, Mollberg,

Petter Bredström, Christian Wingmark och Wetz, hör

till de representanter för Bellmansvisornas forna perso-

nager som återupplivades i 80-talets visdiktning.

Ordförklaringar:

S. 115, r. 3, Trumslagarn ramlar, korvtrumman bullrar.

Stadsvakten, i folkmun korvarna, delade med brand-

vakten ansvaret för att timmarna ropades ut under

natten (jfr brandvaktsvisan i StU XIV, s. 35). De mar-

kerade timslagen med slag på sin trumma. - r. 7, pul,

slit och möda, möjligen slagsmål eller kopulation, tol-

kat enl. SAOB Pul 1. - r. \?>, paltarna, separationsvak-

ten, den del av stadsvakten som hade att ingripa mot
lösdrivare. - r. 16, Clara, Maria, Catrina, St Klara, St

Maria och St Katarina församlingar. - r. 20, lös af!, ge

lösen! - r. 21, Kringlan, Bagarsk)dten.

S. 116 r. 3, pipan, ljusstaken. - r. 4, allt, slut. - r. 5,

bror Jockum, typnamn för den bedragne mannen. Jfr

FS 44 och kommentaren till n:o 48, s. 195 ovan. - r.
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10, gazetten, tidningen. - r. 12, Altona, Altonaischer

Merkurius, den tidning som fattar eld när gubben tän-

der sin pipa. - Petter Bredström, kommisionär enligt

personförteckningen till FE, Bellmans berättarjag i

Hivad Behagas? enligt Eichhorns och Stålmarcks tro-

värdiga tolkning, kom att i Bellmans 80-talsdiktning

spela en mer framträdande roll än i epistlarna. - r. 1

5

ponerar, förmodar, uttrycker ett antagande. - r. 20,

Kippade hasor, nedkippade, nedtrampade skor. - r. 22,

Säjaren, visaren.

S. 117 r. 2: Flöjtblåsaren harklar sig. - r. 3, skubbar,

skrubbar, (här:) vrider.

Visan har ett intressant motstycke i "Kom, Apollo,

gäck din Skald tillhanda" eller "Hogarths tafla A
Midnight Modern Conversation efter originalet trans-

ponerad i poesie och musique och till Konungen aller-

underdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M.
Bellmari' (StU VII, s. 136). Den dikten är fyra år

yngre, men det råder knappast någon tvekan om att

det är samma Hogarthsbild Bellman redan 1787 utgått

från och senare återvänt till - för att göra en långt mer

detaljtrogen poetisk tolkning. Det avslöjas framförallt

av "Gamla bror Jockum med hål i pannan" (s. 116 r.

5). Här snarkar han ännu i karmstolen, i den senare

och utförligare visan beskriver Bellman hur han under

yviga gester faller ur stolen och hamnar på golvet. Här

heter han "Gamle bror Jockum", i den senare visan

kallas han "Brödren Per", men "Pannan bär två djupa

hål" på honom liksom tidigare på Jockum. I pannan på

den centralt placerade gestalt som på Hogarths kop-
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parstick ramlar ur stolen syns två svarta fläckar, två

"hår'. I Bellmans senare visa förklaras de med fallet ur

stolen, i denna visa förefaller det som om de fick ersät-

ta Jockums horn i pannan - sinnebilden för att han är

bedragen av sin hustru.

Den gatubild som inramar denna tidigare visa

saknas i den senare. Omöjligt är inte att också den är

inspirerad av någon av Hogarths Londonbilder, men
vilken det i så fall skulle kunna vara har jag inte kun-

nat bestämma. Som Olof Byström påpekar i kommen-
taren till StU VII kan Bellman genom vännen Elias

Martin ha haft tillgång till flera av Hogarths gravyrer.

Melodin till n:o 60

Den timbre som är en del av överskriften i Y\iw 3,

"Reveillen: i anledning af en Hogards tafla", är viktig

och klargörande. "Reveillen" står på s. 144 i Eht som
melodianvisning över "Wid et stop öl och några supar"

(FE 53). Även om denna timbre är senare tillagd i Eht

(Magdalen Hellquist, Handskriftsstudier till Fredmans

epistlar 1, Sthlm 1977, s. 70), anger den sannolikt den

ursprungliga melodikällan till FE 53, skriven mellan

1773 och 1780. Samtidigt anger den melodikällan till

J. H. Kellgrens och Abbe Voglers kör "Käcka gossar,

stridens söner" ur GustafAdolph och Ebba Brahe, som
hade sin premiär den 24 januari 1788 (se melodi-

kommentaren i FE 1990:2, s. 282f).

Att Bellman redan 1787 använder "Reveillen" som
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William Hogarth: A Modern Midnight Conversation. Ägare och foto: KB.
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melodi till en visa bidrar till att skingra problemen

kring Bellmans resp. Voglers melodilån. Nils Afzelius,

som först föreslog en marsch kallad "Reveillen" som
källa till de bådas av varandra oberoende melodilån,

hade säkert rätt. Två vistexter i Win 12, s. 382, visar att

"Reveillen" var känd redan under 1760-talet - det gäl-

ler den anonyma "Skynda dig väpnare modig och

fager" och den parodi på denna som i StU III på myck-

et vaga grunder tillskrivs Bellman, "Skynda dig frätare

ock du som svällier". (Musikkommentatorn i StU III

har förbigått Wln:s timbre och därför inte observerat

sambandet.)

Precis hur dessa texter, med sina olika strofiska

mönster, har kunnat anpassas till en gemensam melodi

har dock ännu inte utretts. "Trumslagarn ramlar i

gränd på fyra" intar en mellanställning mellan den

ordrika "Skynda dig frätare..." och Kellgrens ordkarga

text "Käcka gossar, stridens söner".

Melodin i partituret till Gustaf Adolph och Ebba

Brahe har tagits som mall för den variant som återges i

melodibilagan på s. 238. Bland de ändringar som text-

anpassningen krävt bör följande nämnas:

Fjärdedelar på svaga taktslag har nästan genomgå-

ende ersatts av åttondelar.

Takterna 6 och 8 har anpassats till Bellmans "om-

vända" rimval (makulint + feminint i stället för det

motsatta).

Versrad 7 (takterna 9-10) är rytmiskt vacklande och

har fatt en provisorisk lösning.
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S. 118: N:o 61, Nu quicknar den späda naturen

Vhw3, s. 107, (VU 1, s. 386. SU 5, s. 265 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Varianter i äldre tryck:

R. 1, VU 1 o. SU 5: 'Våren - Pastoral'. Tillägget är med
främmande hand utfört i Vhw 3 (se kommentaren till n:o

39, s. 170).- r. 2, den späda, VU 1 o. SU 5: 'den sköna.

Ordförklaringar:

R. 13, Damon och Celadon, r. 18, två av den konven-

tionella pastoralens vanligaste herdenamn. - r. 14, för

ett år, sedan ett år. - r. 16, skapar sig till, gör sig till.

Visan kan mycket väl ha ett samband med följande

herdevisa till samma melodi - se denna.

Melodin till n:o 61

Visans timbre i Vhw 3, "November den femtonde

dagen" gör det lätt att fastställa dess melodi. Dess pro-

veniens leder tillbaka till Frankrike, till Monsignys

romans "O, ma tendre musette" med text av La Harpe.

Den användes först - med den franska ursprungsmelo-

din som korrekt timbre - av Hallman till "Förgäfv^es i

mörkret jag famlar" i Tillfälle gjör tjufven. Sångspelet
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hade urpremiär som kungl. privatföreställning på

Ulriksdals slott den 8 april 1783 med Bellman bland

de medverkande.

Hallmans melodivariant, som efter partituret återges

i FS 1992:2 på s. 333, är fti i förhållande till det franska

originalet. Bellmans "November den femtonde dagen"

ur "Bacchi Concurs" (FS 48) följde strax efter Hallmans

premiär - den kan dateras till tidigast 1783 och den

trycktes 1784 i BHB 1 (FS 1992:2, s. 321).

Melodivarianten i detta tryck har använts till melodibi-

lagan här (s. 239), och den visar nära släktskap med
Hallmans. Dock innehåller den ett par intressanta

detaljskillnader både gentemot Tillfälle gjör tjufuen och

gentemot Åhlströms arrangemang i FS 1791.

Såväl Hallmans ariette som Bellmans Bacchi

Concurs-visa figurerar ofta som timbre i 1780- och

1790-talens fortsatta visdiktning.

För anpassningen till den föreliggande texten har

extra toner infogats i takt 13 (ett närmande till

Hallmans melodi).

S. 119: N:o 62: Säg hvarför min sorgsna herdinna

Vhw3, s. 108. (VU 1, s. 393. SU 5, s. 266 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Völschows text återges oförändrad. Melodiangivelsens

Samma ton syftar på "November den femtonde dagen"

över föregående visa, som också i Vhw 3 står närmast

före denna.
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Varianter i äldre tryck:

R. 1: Vid redigeringen av VU (se kommentaren till n:o

39, s. 170) har Völschows melodiangivelse strukits

över och ersatts med rubriken 'Pastoral', detta med
samma hand som gjort tillägg i rubriken till föregående

visa. Rubriken återkommer i de äldre trycken. - r. 10,

roliga hydda, VU 1 etc: 'redliga hydda

.

Ordförklaringar:

R. 10, roliga, lugna. - r. 14: sluta upp med dina illfun-

diga förförelsekonster.

Att denna visa och den närmast föregående har gemen-

sam melodi, att de är från samma tid (av avskrifterna i

Vhw 3 att döma) och att det i båda antyds ett triangel-

drama med herden Damon som inblandad kan tyda på
att dessa visor ursprungligen hört ihop. VU-redaktören

har skilt visorna åt (det är därför melodiangivelsen

Samma ton har strukits i Vhw 3, se ovan), men Sondén

har anat ett samband och sammanfört dem, trots att

han bara haft VU 1 som källa.

Melodin till n:o 62

Visan går, som Völschovs^ skriver, på "samma ton" som
föregående visa - se melodikommentaren till denna.
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S. 120: N:o 63y Den vakthafuande traktören

Vhw3, s. 108. (VU 1, s. 161. SU 5, s. 74.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Från den normalisering som sekundära handskrivna

texter normalt underkastas i StU har jag undantagit

dören på r. 2, 22 o. 25. Det är tydligt att Bellman med-

vetet tillåter rimmet att härska över det normala utta-

let av detta ord liksom av det franska clairet på r. 7.

(Carlén tar i det senare fallet steget fullt ut och skriver

'Uäret'. CU3, s. 157.)

Ordförklaringar:

R. 2, tempeldören. Att lokalet kallas tempel '^t'^ en anty-

dan om att visan tillkommit för någon ordenssam-

mankomst. - r. 5, korsgeväret (av ty.: Kurzgewehr) : en

kort pik eller bardisan som bl. a. användes av vaktper-

sonal. (Se StU I, bild på s. LVII.) - r. 7, vört, (här:) öl

under bryggning. - clairet, fransk benämning på ljus-

röda viner. - r. 20, pro gradu, för gradens vinnande, ett

akademiskt uttryck här tillämpat på ordenslivet. Den
bacchanaliska meriteringen tyder kanske närmast på
att visan hör hemma i Par Bricole.

Melodin till n:o 63

Visan skall sjungas till "Roxelane-melodin". Se melodi-

kommentaren till n:o 38 på s. 166 och melodin till n:o

44 i melodibilagan. Da capot här är av samma natur
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som i n:o 44, d.v.s. ett musikaliskt "Dal segno al fine",

men har i detta fall utskriven text.

S. 121: N:o 64, Det var en gäng en målare som måla

Vhw3, s. 110. DGr 3, s. 160. (VU 1, s. 163. SU 5, s.

299 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Repristecknet efter strofernas slutvers, betingat av den

melodiska strukturen, saknas i Vhw 3 (och VU 1. I SU
5 har det införts, se Varianter.) I övrigt återges Vhw 3-

texten med sina små rytmiska oregelbundenheter.

Texten i DGr 3 överensstämmer på ett påfallande sätt

med den i Vhw 3 men har utsatta repristecken.

Varianter:

VU 1 har tolkat Völschows melodianvisning som en

del av rubriken. Sondén har identifierat melodin, satt

ut repristecken (se ovan) och försökt göra verserna ryt-

miskt likformiga (och anpassade till FS 44) genom
strykning och tillägg av mer eller mindre överflödiga

småord. Dessa ändringar redovisas inte här.

S. 122 r. 7, arrackskorken, DGr 3: 'Arachs bouteillen .
-

r. 12, Hanrejen Jockum, VU, SU: 'Gamla bror Jockum'.

Ordförklaringar:

S. 121 r. 4, Gamla bror Jockum, ett återkommande
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namn som representerar hanrejen som komisk typ. Se

kommentaren till n:o 48, s. 195 ovan. - r. 6, rakduk,

servett för att skydda kläderna. - r. 8, dyka, dök. - r. 9,

remmen, strigeln. - r. 13, knarka i sand, knarrade på
det sandade golvet. - r. 16, Lifstycke\ västen. - r. 17,

blommeradt, fläckat. - r. 19, Vallmar, Vadmal, enkelt

grovt ylletyg. - valkadt, berett till filt, tätt. - rara, spe-

ciella [tyg].

S. 122 r. 2, Limmad, [vit] målad. - r. 9, ton, melodi. -

r. 14, Vivat, (här:) Hurra. - r. 16, bejaka, tillåta.

Inte bara rubriken och förstaraden, också den bild-

mässiga detaljmålningen vittnar om att Bellman har

utgått från en tavla som här är "efter originalet trans-

ponerad i poesie och musique". (Jfr n:o 60 och kom-
mentaren på s. 219 ovan.) Vilken tavla det gäller går

inte att säkert fastställa, i sina ekfraser förbehåller sig

Bellman en långt större frihet visavi det givna motivet

än konstnärerna själva - jfr de båda tolkningarna av

samma Hogarthgravyr i StU VII, s. 136 och på s. 115

här ovan. Han kan t. ex. ha hämtat inspiration från

Sergels lavering "Johan Sevenbom rakar sig", senast

från 1784 (Sevenboms dödsår), som han kan ha sett i

konstnärens ateljé.
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Tobias Sergel: Johan Sevenbom rakar sig. Ägare och foto:

Nationalmuseum.

Melodin till n:o 64

Timbren i Vhw, "Gamle Bror Jockum", anger att visan

har samma melodi som FS 44, hanrejvisan som första

gången publicerades i BHB och vars melodi där upp-

träder som n:o 14 i del 3 från 1785. Proveniensen är
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som vanligt fransk. Carlén identifierade den som melo-

din till "Du serin qui te fait envie", n:o \5GiLa Clé du

Caveau (CU 1, s. 445, not 1). Både text och musik ska-

pades enligt Pierre Capelie av C. J. Dorat. (Se den

utförligare kommentaren i FS 1992:2, s. 312£)

Notbilden till melodibilagan (s. 240) har jag valt

från den tidsenliga BHB. Som jag påpekat i kommen-
taren i FS 1992:2 "rättade" Åhlström melodin 1791, så

att den långa franska upptakten återställdes, men BHB
har en lättare 2/4-takt, där Åhlströms 4/4-takt verkar

något tung.

Delning av notvärden i och för anpassning till tex-

ten har företagits i takt 3, där sista åttondelen ersatts av

två sextondelar. På samma sätt har förfarits med andra

åttondelen i takterna 4 och 8.

S. 123: N:o 65j Marsch Bacchi bussar — marsch öfve-

rallt

Vhw3, s. 112. (VU 1, s. 166. EU 1, s. 46 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Vhw 3-texten återges här liksom i EU 1 utan avvikelser.

Ordförklaringar:

R. 1, bussar, män, soldater. - r. 6, Astrild, kärleksgu-

den. Namnet nyskapat av Stiernhielm för att ge nor-

disk mytologi en motsvarighet till Eros/Cupido. - r. 7,

Vivat, Leve.
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Melodin till n:o 65

Melodin har inte återfunnits. Visans strofiska mönster

har använts av Bellman till n:o 39 ovan; se melodi-

kommentaren på s. 174.

S. 124: N:o 66, Snart lugnar den sorlandefloden

Vhw3, s. 125. (VU 1, s. 390. SU 5, s. 267 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

Handskriftens text följs här liksom i de äldre trycken

utan avvikelser.

Ordförklaringar:

R. 7, Det sorgliga echo. Den grekiska bergsnymfen Echo

var olyckligt förälskad i den självupptagne Narkissos och

förtärdes av sin kärlekssorg tills endast brutna stavelser av

hennes röst återstod. Det är bara en av flera Echo-myter.

-16, gökens kuku, antitesen till sångfåglarnas glatt befri-

ande kvitter. Gökens tonfattiga rop spelar i folktron en

större roll än andra fåglaläten, framförallt som förebud.

Melodin till n:o 66

Visan har sjungits på melodin till "November den fem-

tonde dagen" så som Völschow^ har noterat. Se melodin

till n:o 61 i melodibilagan och kommentaren på s. 223.
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S. 125: N:o 67y Lika myeke, jag är kär

Vhw 3, s. 130. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: Vhw 3.

I samband med VU-redaktionen har granskaren gjort

en marginalanteckning: "dålig" (se kommentaren till

n:o 39, s. 170).

Ordförklaringar:

R. 1, Lika mycke, Sak samma. - r. 3, krögardocka, krog-

jungfru. - r. 4, spansk, dryg.

Melodin till n:o 67

Völschows avskrift är den enda vi äger, och han har

inte lämnat besked om melodin. Tack vare det kompli-

cerade strofiska mönstret kan dock en dataanalys ge

information om Bellmans användning och återanvänd-

ning av visans melodi. Det visar sig att fyra texter - till

utseendet ganska olika - har skrivits till den:

Lika mycke, jag är kär

Skicka hit ett glas åt bror

Stanna här vid bränneri

Fredrik, om din lycka mån

Avskr 1787 StU XVII, s. 125

Avskr 1787 StU XVII, s. 129

9dec. 1787 StUX, s.78

18 juh 1788 StU XVII, s. 177

Ingen som kommenterat någon av dessa visor har lyck-

ats identifiera melodin, men i kommentaren till StU X
noteras på s. 188: "Den konstrika metriska byggnaden
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och främst de utsatta beteckningarna 'Fin' och 'Dacap'

tala för att visan skall sjungas".

De gemensamma dragen hos de fyra "konstrika"

stroftyperna och den mycket snäva tidsramen för deras

tillkomst kan vara till hjälp vid melodiidentifikationen.

I Envallssons Kronofogdarne, vars premiär ägde rum
den 12 september 1787, förekommer en lång och rela-

tivt komplicerad polonäs i partituret till l:sta aktens

l:sta scen. Texten börjar "Ingen lust i verlden här", och

den har påtaglig likhet med "Lika mycke, jag är kär",

både ämnesmässigt och med hänsyn till rim och rad-

delning:

Envallsson:

Ingen lust i verlden här

Oss bättre är,

An at friskt ur tunnan tappa;

Och en liten flicka skön och kär

Med ömt begär

Smeka, fira och klappa

Bellman:

Lika mycke, jag är kär,

Och flickan är

En, en liten krögardocka.

Där jag min rival, så spansk och tvär

Ser med besvär

Krusa, tacka och bocka

Vi vet att Bellman dels var implicit apostroferad i

Kronofogdarne (ett stort antal Bellmansmelodier ingår
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där parodierade), dels själv var inspirerad av operetten

(se exemplevis diskussionen kring melodin till FS 21 i

StU XVI, s. 96jf). Därför fmns det skäl att i det här

aktuella fallet förmoda ett melodiskt samband. När

Bellmanstexterna läggs ihop med Envallssons musik

visar sig sambandet så hållbart att inget tvivel kan råda

om att det är ursprungligt. Envallssons timbre över

melodin är "Harmonie-Musikens polska", och melo-

din sådan den står i partituret återges här.
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Det är denna melodi som, anpassad till Bellmans text,

återfinns i melodibilagan på s. 241, och vilka ingripan-

den anpassningen har krävt firamgår av en jämförelse.

Bl. a. har takterna 13-14 måst upprepas, men

Envallssons librettotext visar att denna upprepning

också iakttagits i Kronofogdarne. Envallssons triodel har

utelämnats i "Lika mycke, jag är kär". För en diskus-

sion kring detta parti, se kommentaren till n:o 69

nedan. Mindre justeringar påträffas i takterna 10 och 12.

S. 126: N:o 68, Vid klockans klang till morgonbön

Vhw4, s. IL (VU 1, s. 178. SU 5, s. 35 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Samstämmigheten mellan Vhw 4 och de äldre trycken

är stor. Bortsett från stavning och interpunktion är det

bara ihopa, s. 127, r. 23 som i SU 5 skrivs tillhopa

.
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Ordförklaringar:

S. 126 r. 4, aflösningar, vaktavlösningar. - r. 17, berga-

mott, en päronsort. - r. 20, zinnober, cinnober, en hög-

röd färg.

S. 127 r. 2, knarkdy knarrade. - r. 4, Dimanders, ett

snus tillverkat i Stockholm. - r. 9, vassera tri, kors!

Enligt gängse uppfattning ett från början heligt bedy-

rande, "vår herres trä" (d.v.s. kors) på fornsvenska "vars

h^erra trae", som parallellt med den språkliga förvräng-

ningen förlorat i kraft och ofta förkortas till "vaserra",

så på flera ställen i FE. - r. 10, rara, fina, utsökta. - r.

12, dram, rejäl sup. - r. 14, parmmätarn, kontrollan-

ten vid leverans av hö. Parm är ett mått på hö, i

Stockholm vid denna tid motsvarande drygt 676

kubikfot.

S. 128 r. 1, taflan, en svart tavla på vilken krogkundernas

förtäring noterades med en krita. Jfr uttrycket "ta på krita".

Vid namnet Mor Maja hänvisar Carlén här (CU 3, s.

116) till en förklarande not till FE 56 (CU 1, s. 233):

"Mor Maja var i lifstiden skafiferska åt Veneris dyrkare".

Det gäller förvisso om den döda Mor Maja i denna

epistel, men eljest saknar namnets bärare individuella

drag. Det är Bellmans vanligaste krögerskenamn, så

vanligt att det står på gränsen till att vara ett typnamn.

Det bärs av f d. krögarmor på Förgylda Bägaren (FE

56), Mor Maja Myra i Solgränd (FE, personförteck-

ningen och FE 79) Maja på Wismar (n:o 28 ovan) och

Mor Maja på Röda Husarn (n:o 50 ovan). Utan att

krogen namnges uppträder hon i FE 63 och i denna

volym i n:o 36 liksom här i n:o 68.
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Melodin till n:o 68

Strofmönstret har, trots sin mycket enkla utformning,

ingen exakt motsvarighet inom Bellmans visdiktning

såvitt jag kan bedöma. Strofens "fyrkantiga" gestalt

kan innebära att det rör sig om en läsdikt. Vhw anger

ingen timbre, och i SU fmns inga upplysningar om
någon melodi.

S. 129: N:o 69, Skicka hit ett glas ät bror

Vhw4,s. 14. (VU l,s. 181.SU5, s. 107 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Den verbala överensstämmelsen med texten i Vhw 4 är

fullständig här och i de äldre trycken. VU 1, men inte

SU 5, delar texten i två "strofer" efter r. 16. SU 5 för-

kortar med "D.C." efter r. 12 och "Fin." efter r. 4. De
tankestreck som här markerar replikväxling saknas i

Vhw 4 och VU, men har, i stort sett som här, införts i

SU 5.

Melodin till n:o 69

Visan har haft "Harmonie-Musikens polska" som

melodi - se kommentaren till n:o 67 ovan. I motsats

till vad fallet var i "Lika mycke, jag är kär" har Bellman

denna gång satt text till hela polonäsen, inklusive dess

triodel. Det har i sin tur krävt en ny utskrift i melodi-
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bilagan (s. 242), för att den intresserade läsaren / sång-

aren skall kunna få en uppfattning om hur samma
melodi har kunnat ge upphov till dessa två till synes

radikalt olika strofFormer. Några små ändringar i not-

bilden har anpassningen krävt även här; vilka framgår

vid en jämförelse med originalmelodin som återges på
s. 234 ovan. Liksom i n:o 67 och i Envallssons egen

textsättning måste takterna 13-14 upprepas. Andra

justeringar har företagits i takterna 9, 1 1, 27, 29 och 35.

S. 130: N:o 70y Kom öppna vårt tempel höj kransen

till skylt

Vhw 4, s. 15. PB, S.16. (VU 1, s. 183. SU 1, s. 231

efter VUl.)
Dat. o. attr.: Vhw 4.

Om förhållandet mellan de båda Völschowavskrifterna

Vhw 4 och PB, se ovan, s. 170.

Avvikelse från textkällan:

S. 131 r. 5, Vhw 4: 'Vågen sig höja . Den orimliga läs-

arten har övertagits okommenterad i VU 1 och SU 1

.

Jag utgår från att den är resultat av en tanklös felläs-

ning som från Vhw 4 förts över till PB-manuskriptet.

Völschow har sannolikt utgått från ett

Bellmansmanuskript skrivet med tysk stil där det

antingen stått 'våga eller 'vågor'. Det förra skulle inne-

bära att vinbergen vågar höja sig, och det ger en usel

mening. Det senare skulle innebära att vågorna förnö-

jer oss genom att bära fartygen från de sydländska vin-
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bergen till Skeppsbron i Stockholm. Det är en i allo

rimlig tolkning.

Varianter:

S. 130 r. 1, rubrik i PB: 'Måltids visa afsiungen den:

16: Maij: 1787: af Bellman'. - r. 17, barnena, PB: 'bar-

nen'.

S. 131 r. 2, Dragas, PB: 'Dragés'. - r. 3, BeräUen, VU
1 (ej SU 1): 'Berätter'. - r. 17, dä, PB: 'nog. - r. 22:

godt, PB: 'smått'.

Ordförklaringar:

S 1 30 r. 1 , Claes på hörnet. Detta värdshus i hörnet av

Roslags- och Surbrunnsgatorna som fortfarande är i

drift, var under 1780-talet ofta Par Bricoles möteslokal.

Där öppnade man sitt "tempel" för vårhögtiden 1787.

- r. 3, höj kransen till skylt, symboliskt uttryck för öpp-

nandet av högtiden. När vinkällrarna öppnade sin

utskänkning hängdes den lösa vinlövskransen av bleck-

plåt ut på den väggfasta skylten. - r. 6, Trattarne, vin-

tapparens trattar. Jag misstänker att de "vässades" för

rimmets skull. - r. 15, dittfluidum, din dryck. - r. 16

(föslagsvis): Dina glada blickar. (Jfr "ögna stråla", FE
1 1 r. 16.). - r. 20: Fria från att ha blivit tullade, vilket

kan innebära att de är befriade från tullavgift men
också, och här kanske snarare, att ingenting har tap-

pats ur dem. - r. 21, Ankrarna, ankaren, kaggarna. - r.

22, rosolis, en kryddlikör som kan tillagas efter recept i

StU V, kommentaren s. 64.

S. 131 r. 1, ämar, (här:) stora fat. - r. 17, respass.
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avsked. - r. 23, sitt glas nu omvänder, med hänsyn till

subjektet Bacchus troligen: tömmer glaset i botten.

Men att vända glaset upp och ned kunde också signa-

lera att man inte vill ha påfyllning.

S. 132 r. 1, bryggan, bron, kajen. - den plundrande

dass, se nedan. - r. 2, sugarne, sugrören, hävertarna,

lämpliga instrument bl. a. för smygtappning av tunnor

och kaggar. - plirögde pä lass, med snikna ögon på
lasten. - r. 11, svicka, luftningshålet överst på tunnan.

- r. 14, För alla. För alla som.

Om Par Bricole och Bellmans medverkan i detta säll-

skap, se ovan, s. 28.

Den 15 maj 1787, dagen innan visan enligt

Völschows dateringar framfördes, höll Par Bricole sin

traditionella vårfest på Claes på Hörnet. Till denna

bidrog Bellman med sin "Elegie öfv^er Actuarien

Zetterman" (StU X, s. 41). Dateringen den I6:e kan

innebära att man återvände följande dag, men troligare

är kanske att man satt kvar på värdshuset inpå små-

timmarna den I6:e.

Den plundrande dass är de som inte hör till Bacchi

söner, d.v.s. till bricolisterna (s. 132, r. 6).

Ordenssällskapen utgjorde exklusiva samfund som
strikt avskärmade sig från omgivningen av icke invig-

da, de "ovärdiga", som Bellman här låter Bacchus häck-

la. I Par Bricole tog sig detta som så mycket annat

parodiska uttryck, här liksom i ordensstatuterna från

1799. Bricolisterna kallas där Bacchi Riddersmän.

"Men lastfuUe, obändige och trumpne kalle Wi
Calmucker, dem skole vi alltid från oss utestänga"
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(efter Gunnar Bolin m. fl.: Sällskapet Par Bricole, Sthlm

1946, s. 96). Eftersom "plundrarna" beskrivs som en

dass kan det handla om en ordenslek där vissa, de som
"saknar pass" (t. ex. utomstående gäster på värdshuset,

noviser e.d.) skändas.

Det maritima inslaget i visan förklaras av den för

alla närvarande välkända åsynen av hur det importe-

rade vinet lossades från fartyg, förtullades, provades

och togs om hand av vindragarna vid Skeppsbron.

Melodin till n:o 70

En fullgod timbre i Vhw ger visan dess rätta melodi:

"Hvad må jag ej gråta" känner man igen från Bacchi

Tempel. Arian förekommer både i urversionen från

1779 och i den tryckta från 1783 (StU V, s. 20 resp.

95), i den senare med ett par små rytmiska avvikelser.

Trycket från 1783 upptar också melodin, vars proveni-

ens förblivit okänd. Bellman har emellertid använt sig

av denna siciliano redan 1767: Visan "En drucken sät-

ter sig på sin stol" på s. 128 i StU XIV har exakt samma
strofiska mönster, som jag påpekar i kommentaren där

(s. 209f).

Så långt kan tidigare kommentarer följas, men jäm-

för man noterna i melodibilagan till StU V (s. 162)

med originaltrycket från 1783 slås man av att musikre-

daktören för denna del borde ha lämnat bättre besked

om vidtagna rytmiska och harmoniska "förbättringar".

Det är inte säkert att de hade godkänts av Bellman och

hans musikaliska medhjälpare.
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Notbilden i originalupplagan är inte direkt vacker,

med bortsett från rättelser av uppenbara fel behöver

man inte skriva om den. I melodibilagan här (s. 244)

har jag valt att låta melodin stå så nära den ursprungli-

ga varianten som möjligt - den kan av den intresserade

jämföras med den redigerade varianten i StU V.

En andra upplaga av Bacchi Tempel från 1815 har

nystuckna noter {Musiken till Bacchi Tempel, St

Petersburg och Åbo 1815. Notgravyren är signerad S.

H. R). Den undanröjer de flesta av originalupplagans

uppenbara fel, och dess rättelser har beaktats här.

Följande obetydliga ändringar har här företagits för att

anpassa melodin till den nya texten:

Upptakten till takt 9 har utelämnats.

Två sextondelar i takt 17 har slagits samman till en

åttondel.

S. 133: N:o 7L Du som för din framtid bäfvar

Vhw4,s. 21. (VU l,s. 189. SU 5, s. 112 efter VUl.)
Dat. o. attr.: Vhw 4.

Avvikelser från textkällan:

Förutom normaliseringen har Vhw-textens raddelning

justerats: Vhw (och VU 1) skriver samman raderna

4_5, 9_10 och 18-19. I SU 5 har raddelningen styrts

av rimmen, och det är denna disposition som följts här,

så mycket hellre som den bättre svarar mot den melo-

di sången nu visar sig ha haft.

Interpunktionen består, som vanligt i Vhw, av ett
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kommatecken vid varje radslut bortsett från den strof-

slutande r. 10 som slutas med ett semikolon. Observera

att de punkter jag satt efter r. 7 och 19 är höggradigt

meningsstyrande.

Ordförklaringar:

R. 2, sträfuar, anstränger dig för att. - r. 7: Vinflödets

slussvakter, som hindrar Bacchi safter att strömma fritt.

Jfr StU XIV s. 70, "Öppna Bacchi slussar" med inne-

börden 'låt vinet flöda . Obs. att punkten efter raden är

införd av mig. - r. 12: Var tillfreds med ditt beskärda

öde. - r. 13, Borga dig. Tag på kredit. - r. 17 Fröjas,

kärlekens, lustans. - r. 24-25 (ungefär): Som smiter

från notan.

Melodin till n:o 71

Avskriften i Vhw saknar timbre, och tidigare utgivare

har inte lämnat något förslag till melodi.

Strofmönstrets struktur visar dock tveklöst att det rör

sig om en ny och fantasifull bearbetning av Roxelane-

melodin, här utförligast kommenterad på s. 166, i

anslutning till n:o 38, "Det kan hända Bacchus tub-

bar". Vistexten här har en virtuos rimflätning och ett

Dacapo som på ett kreativt sätt leker med melodins

Stollen (se s. 43).

Trots att visstrofens struktur tveklöst avslöjar att

"Roxelane" här liksom i n:is 38, 44, 57 och 63 varit

Bellmans fredon (se s. 39) är det sätt på vilket han

denna gång behandlat sitt musikaliska material så
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annorlunda att "Du som för din framtid bäfv^ar"

påkallat en egen utskrift i melodibilagan. Den inne-

håller därmed tre varianter av "Roxelane" som visme-

lodi (n:o 44 på s. 228, n:o 57 på s. 235 och den här

aktuella visan på s. 245). En jämförelse mellan dessa tre

har mycket att säga om den musikaliska fantasi och

kreativitet som genomsyrar Bellmans visdiktning.

S. 134: N:o 72, Natur! Din pragt vid dagens timma

Vhw 4, s. 22. (VU 1, s. 387. SU 5, s. 268 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Varianter:

S. 135 r. 1, syns, i Vhw 4 över rad med annan hand:

'synas'. Så i äldre tryck. - r. 10, - dit - Struket i VU 1

(saknas i SU 5).

S. 136 r. 6, och spelar, VU 1 o. SU 5: och jag spelar'

Ordförklaringar:

S. 134 r. 14-15: trots pluralformen betäcka (styrt av

rimmet) som grammatiskt blir predikat till De gula

åkrar är nog meningen att ett träd här och där

beskuggar åkrarna med sin krona.

S. 135 r. 13, bläddror, bubblor. - r. 14 årarna, årorna.

Formen 'år' med pl. 'årar' är normal i Bellmans språk-

bruk. - r. 22: Längre än ögat kan se. - r. 26, högtid,

bröllopsfest (jfr FS 64: 'högtidlig yra .)
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S. 136 r. 5, cittran, cistern, namnet på Bellmans instru-

ment (cister, citrinchen).

Senbarockens urvattnade pastoral med dess stiliserade

arkadiska landskap lämnade Bellman bakom sig efter

1773 (se n:o 29 ovan, en av konventioner helt domi-

nerad representant för traditionen). I de senare pasto-

ralerna tar en konkret landskapsskildring alltmer över-

handen. Jfr n:o 61 ovan, vars titel "Våren" ger intro-

duktinonens naturmåleri en större tyngd än den efter-

följande dramatiseringen av en banal erotisk intrig. Jfr

också n:o 66, där det mästerligt återgivna aftonland-

skapet korresponderar med herdinnans vemod. Jfr

också de sena s.k. Djurgårdspastoralerna bland

Fredmans epistlar (FE 71, 80 och 82).

Melodin till n:o 72

Åter måste textens strofiska mönster användas lör att

uppväga bristen på timbre i Vhw och avsaknaden av

information från de tidiga textutgivarna. Här visar det

sig att dess karaktäristiska mönster pekar på ett orv'er\'-

digt samband med melodin till FS 60. Se melodi-

kommentaren till n:o 43 på s. 7cSY) och samma visas

melodi i melodibilacran.
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S. 137: N:o 73y I ett lustigt lagjagprålar

Vhw 6, s. 113. (Steffen 1908, s. 142: de sex deviserna

"På Ohl muggar", efter Vhw.)

Dat. o. attr.: Vhw 6.

En avvikelse från textkällan:

S. 138, r 3 o. 4, klaret (så Steffen), Vhw 6: 'klarek (se nedan).

Varianter:

Vid redigeringen av VU, där deviserna inte togs med,

har granskaren strukit det första 'klarek' och skrivit

'Claret' i marginalen. Med samma hand har r. 10 på s.

138 genom strykning och inskott ändrats till 'Huru

skall du lustig bli' (se kommentaren till n:o 39, s. 170).

Steffen återger ölmuggsdeviserna i ordningsföljden

l_2_5-6-3-4.

Ordförklaringar:

S. 137 r. 5, Crösus, Krösus, sinnebild för omätlig rike-

dom (efter sagan om den lydiske kung Kroisos, 500-

talet f Kr.) - r. 7, nectar, gudarnas dryck i antik myto-

logi. - r. 8, Haut margaux, rött bordeauxvin av hög

kvalitet. - oscebad, likörkryddat brännvin. Se recept,

StU IV, s. 196. - r. 18, intetfyrken, inte en spottstyver.

Fyrk var eg. ett silvermynt av lägre valör som inte hade

präglats i Sverige sedan 1500-talet.

S. 138, r. 3, klaret, clairet, ljusrött vin, rosévin. Metern

kräver den troligen vanliga svenska accent som harmo-

nierar väl med stavningen här.
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Jag vet inte om Bellmans deviser kom till utförande på

bricka respektive muggar, men det är ganska sannolikt

att en produktion i varje fall var tänkt. Efter utgiv-

ningen av Fredmans epistlar lät Bellman Rörstrands

porslinsfabrik framställa en serie om ett tjugotal tallri-

kar med citat ur epistlarna, illustrerade - som
Marianne Nyström med fog antar - av Charlotte

Hilleström. (Se M. Nyström, Myt och sanning om Carl

Michael Bellman, Sthlm 1994, s. 115 ff)

Att inga ölmuggar med Bellmansdeviser omtalats i

litteraturen kan bero på att dessa deviser har varit täm-

ligen okända eftersom de inte införlivades i den

Bellmankanon som representeras av SU och CU. Har

de i likhet med episteltallrikarna inte varit signerade, t.

ex. med ett "CMB", har det varit svårt att knyta dem
till Bellman. Det är alltså inte omöjligt att en eller flera

muggar kan ha funnits och t.o.m. fortfarande finns i

behåll.

S. 139: N:o 74y Du ädla dygd som hjertatpryder

Vhw 6, s. 133. Schr, s. 401. (Ej tidigare tryckt)

Dat. o attr.: Vhw 6. Betr. dateringen, se nedan.

Denna text och de sju närmast följande uppträder -

liksom n:o 33 ovan och åtskilliga texter som publice-

rats i tidigare delar av StU - i en underavdelning av

Vhw 6 som är rubricerad "Skiämt Skrifter" (utskriven

på s. 130 och i Völschows avslutande systematiska

register hänvisande till spridda ställen i avskriftssam-
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lingen). Vad rubriken avser tycks vara sådana texter

skrivna på skämt som inte medtagits i Völschows vis-

;

volymer (Vhw 1-4), därför att de, såvitt Völschow

kunde bedöma, inte skrivits till melodi. (Volymen

I

Vhw 6 huvudrubrik "Strödde Arbeten" särskiljer dess

omfattande textmassa från de tidigare volymerna som
I

rubricerats "Visor" - se Hillbom 1981, s. 58.)

De åtta texter som här publiceras i svit uppträder på

[

ett undantag när också som en svit i Vhw 6. (Mellan

,

n:o 75 och n:o 76 återfinns där dikten till hovkamrer

j
Anders Elfman, "Nu kläder sig Camreraren", av

I

Byström daterad till slutet av 1780-talet. Se StU XII, s.

110). De här återgivna har mycket gemensamt: Alla är

enstrofiga och de har alla karaktär av epigram, många
är parodiskt moralfilosofiska. De representerar en dikt-

ning som är nära besläktad med de "Epigrammes" som
publiceras som n:o 32 ovan, och liksom många av

dessa är de omöjliga att datera annat än till ett

avskriftstillfälle som mycket väl kan vara något decen-

nium senare än konceptionen. Den dominerande kro-

nologiska ordning som i stort kännetecknar visvoly-

merna Vhw 1-4 har i Vhw 6 dess värre ersatts av en

systematik som samlat texter från skilda tidpunkter i

genremässiga kategorier.

Av det ovan sagda kan man sluta sig till att ingen av

de åtta texterna i sviten har haft någon melodi.

Variant:

R. 5, hvad det betyder, Schr: 'hvad Du betyder'
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Den parodiskt moralfilosofiska lärodikten har ett mot-

stycke i N:o 81 nedan, "Du ädla dygd som sinnet pry-

der". Den näst sista raden, "-
Jo! aldrig dig i trängsel

vefv^a!" torde innebära rådet att inte ägna sig åt (fick-)

tjuvnad - jfr n:o 25 här.

S. 140: N:o 75, Hur skall en tjufbeskaffad vara

Vhw 6, s. 133. Schr, s. 192. (Ej tidigare tryckt.)

Dat o attr.: Vhw 6.

Dateringen är ytterst vag. Om detta och om det epi-

grammatiska skämtets textsammanhang, se kommen-
taren till föregående visa. Schr överensstämnmer här

med Vhw 6.

Ordförklaringar:

R. 4, podager, gikt i foten, särskilt i tårna ("portvins-

tår"). - r. 9, vensterhänty tafatt.

S. 14 1: N:o 76y Hur kan man rätt en ärlig man

Vhw 6, s. 134. Schr, s. 404. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: Vhw 6.

Se kommentaren till n:o 74, s. 248. Schr saknar rubrik,

i övrigt är texten densamma som i Vhw 6.
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Ordförklaringar:

R. 5. Ett inbränt märke. Brännmärkningen, ett i äldre

tider vanligt kropps- och skamstrafF, förekommer inte

som påföljd i 1734 års lag men tillämpades ändå senare

under 1700-talet. (1750 blev en kontorsskrivare i

Riksbanken, som hade tillgripit och prånglat ut maku-
lerade sedlar, dömd till livstids fängelse och dessutom

brännmärkning i pannan.) - r. 7 o. 9. Att bära stora

spännen på skorna var liksom att bruka ur yttre tecken

på ett välstånd som enligt epigrammet svårligen kunde

förvärvas med ärliga medel.

S. 142: N:o 77y Vill du säll din lefnad njuta

Vhw 6, s. 135. Schr, s. 179. (VU 1, s. 215. SU 5, s. 169

eifter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 6.

Se kommentaren till n:o 74, s. 248. Schr saknar rubrik,

i övrigt är dess text densamma som den i Vhw 6. 1 sam-

band med VU-redaktionen har rubriken i Vhw 6 utö-

kats: 'Råd eller [Förmaning]', så i VU 1 (se kommen-
taren till n:o 39). SU saknar rubrik.

Ordförklaring:

R. 9, Smörfen, ge honom stryk.
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S. 143: N:o 78, Hvar kan du ditt hjerta lätta

Vhw 6y s. 136. Schr, s. 180. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: Vhw 6.

Se kommentaren till n:o 74, s. 248. Rubrik saknas i

Schr, i övrigt är texten där densamma som i Vhw 6.

Ordförklaringar:

R. 5, Zinkens damm, en krog vid Hornsgatan med
namn efter sitt läge. - r. 6, hufuudbråken, bekymren.

Huvudbråk och huvudbry är synonymer enligt Weste,

och här betingas förstås ordvalet av vitsen som uppnås

med räknesätt ^2. r. 7. - r. 9, kåken, skampålen. Kan du
inte förtränga dina skamkänslor enligt här givet recept

får du helt enkelt ta skammen.

S. 144: N:o 79, Vid klockans klang och tunga klämtning

Vhw 6, s. 136. Schr, s. 175. (VU 2, s. 353. EU 2, s. 347

efter VU 1.)

Dat. o. attr. Vhw 6.

Se kommentaren till n:o 74, s. 248.

I VU 1 (och EU 2) står 'fluidum' i st. f Brändvin i

rubriken. En eufemism?
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Ordförklaringar:

R. 4, gumman Hedvid, Hedvig Eleonora kyrka på
Östermalm, dåvarande Ladugårdlandet. - r. 9, ^ol,

JEolus, vindarnas gud i grekisk/romersk mytologi.

S. 145: N:o 80, Hur Bacchus plär bestyra

Vhw 6, s. 137. Schr, s. 403. (Ej tidigare tryckt)

Dat. o. attr.: Vhw 6.

Se kommentaren till n:o 74, s. 248.

Vhw 6 har kommatecken efter r. 1 o. 3, i övrigt har jag

behållit dess språkligt till synes alogiska interpunktion

som för Bekymrad till Den sjette. Språklig logik hör

knappast hemma i en text som medvetet imiterar en

drinkares resonemang efter de fem första förmiddags-

suparna.

Varianter:

R. 1, rubik saknas i Schr. - r. 3, /, saknas i Schr. - r. 6,

jag, saknas i Schr.

Ordförklaring:

R. 3: Ankarn, en ankare är ett mindre laggkärl, en

kagge rymmande in emot 40 liter.
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S. 146: N:o 81, Du ädla dygd som sinnetpryder

Vhw 6, s. 137. Schr, s. 176. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr. Vhw 6.

Se kommentaren till n:o 74, s. 248. Texten i Schr avvi-

ker inte från den i Vhw 6.

I allo ett motstycke till n:o 74 ovan, "Du ädla dygd

som hjertat pryder". Med blir ohängd på r. 9 menas

bokstavligen undslipper galgen'.

S. 147: N:o 82, Bröderna taga I Hvar en sitt glas

Vhw 4, s. 25. PB, s. 27. (VU 1, s. 190. SU 1, s. 234

efter VUl.)
Dat. o. attr.: Vhw 4 o. PB.

Om förhållandet mellan de båda Völschowavskrifterna

Vhw 4 och PB, se ovan, s. 170.

En avvikelse från textkällan: S. 148 r. 24, innästlat ,

Vhw 4: 'innästlad'.

Varianter:

S. 147 r. 1-2, rubrik i PB: 'Måltids Visa Barbara dag

den 9. December 1787 af Bellman'. - r. 10, Vhw 4:
'

häfdcrna de säga ; Völschows strykning.

S. 149 r. 12, verldens, SU 1 (ej VU 1): 'jordens'. - r. 22,
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Hvad, VU 1, SU 1: T (med komma vid radslutet). - r.

24, Noach stod, SU 1: 'Stod Noach - r. 25, tiden, Vhw
4, över rad med annan hand efter strykning: stunden

.

Så också i VU 1 och SU 1 . - r. 27, riden, Vhw 4, över

rad med annan hand efter strykning: 'bunden'. Så

också i VU 1 och SU 1.

5. 150 r. 4, stöten, Vhw 4, över rad efter strykning och
med annan hand: 'kyssen'. Så också i VU 1 och SU 1.

Betr. bearbetningarna av Vhw-texten, se kommentaren
till n:o 39.

Ordfi)rklaringar:

S. 147 r. 1: Om Barbara fest och Par Bricole, se ovan s.

30. Detta år var Barbarafesten fem dagar försenad. - r.

14, fluidum, dryckjom. - åm, ett stort vinfat. Som
rymdmått 157 liter. - r. 2\. Ännu en quinna gör troligt

att Barbara var Noas konkubin, men enl. det antal som
uppges på r. 13 på s. 148 bör hon ha varit hans hustru.

Må detta få förbli ett olöst mysterium.

! S. 148 r. 8, mognar, mognar till. - r. 12, källrarne, vin-

källarna (serveringslokalerna). - r. 13: l:a Mosebok
7:7: "Då gick Noa in i arken tillsammans med sina

söner, sin hustru och sina sonhustrur". Det blir åtta

personer, eftersom Noa hade tre söner. Jfr dock föregå-

ende sida, r. 21.

S. 149 r. 4, Cytherens, kärleksgudinnans hov. Kythera

är den ö där Afrodite enligt grekisk mytologi föddes ur

havsskummet. I bestämd form har namnet hos

Bellman oftast innebörden kärleksgudinnans rike eller,

som här, hennes undersåtar och följe. - r. 13, par bri-

cole, av en tillfällighet, jfr ovan, s. 29. - r. 22, pontack,
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franskt rödvin. - rack, arrak. - r. 23, frack, överrock.

(Den nutida fracken kom på modet ungefär vid denna

tid, men sannolikt använder Bellman ordet i den äldre

betydelse som motsvarar danskans 'frakke'.)

S. 150 r. 2 bussarongerna, de vida byxor som användes

av sjömän. - r. 3, Chapeau bas, med hatten avtagen,

barhuvad. - r. 12. Den bägaren skulle skickas till var

troligen Par Bricoles generalordförande, vid denna tid

gulddragare Carl Oldenburg.

Visan har nära samband med den här följande.

Beträffande de lössläppta kvasimytologiska fantasierna

om Barbara, Bricolleriets anmoder, se ovan, s. 30. I

motsats till Par Bricoles statuter, dess ceremoniel och

hierarkiska organisation, var dess parodiska hävder ing-

enting som s.a.s. togs till protokollet. Andra parodiska

infall kunde ge en annan bild av gumman Barbaras för-

flutna - jfr t.ex. "Du som i Bacchi gårdar" (n:o 42) där

hon tycks ha varit prästinna vid en antik fruktbar-

hetskult eller "Hette hon Barbara? - Ja, ja" (n:o 39)

som införlivar henne med olympens odödliga.

Melodin till n:o 82

Den enda kända avskrilten saknar timbre, och de tidi-

ga utgivarna har inte känt till visans melodi.

Strohiiönstrct har "Bröderna taiia" cremensamt med
några andra Bellmansvisor, och av en slump kunde

melodin till en av dessa histställas i samband med redi-

geringen av StU XVI. På baksidan av en egenhändig
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utskrift av "Dalkarlar trösta / på Gud och kung och

tro" (StU XVI, s. 82) finns en anteckning av timbreka-

raktär, "Vive Henri IV vive ce bon Ro i..." som hänvi-

sar till den mest berömda arietten i Collés pjäs La par-

tie de chasse de Henri IV. (Se utförlig kommentar, StU

XVI, s. 127jf)

I olika omgångar och tappningar spelades det popu-

lära sångspelet i Stockholm. På franska uppfördes det

första gången den 24 januari 1770 (A. Beijer, Les trou-

pes frangaises ä Stockholm, 1699-1792, Uppsala 1989,

s. 116). Tack vare Marie-Christine Skunckes förskning

(Beijer a.a., not på s. 129) vet man att det även upp-

fördes 1789 och att det ingick i repertoaren under de

närmast föregående åren (op. cit., s. 185)

Melodin var också känd som vaudeville - som

sådan hade den använts i operetten Ninevte a la cour

som spelades i Stockholm på 1760-talet. För Bellman

tycks det musikaliska materialet ha haft betydelse

främst under de sista åren av 1780-talet, och parodifa-

miljen i hans visdiktning har följande utseende:

Bröderna taga

När som de tänkte

Systrarna skola

Dalkarlar trösta

Kolare, smeder

9 dec. 1787

12 apr. 1788

12 juni 1788

27 mars 1789

14 okt. 1790

StU XVII, s. 147

StU XVII, s. 170

StUX, s. 140

StU XVI, s. 82

StU XI, s. 41

Melodin från Collés pjäs har följande utseende:
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!

é
Den har använts till melodibilagan, s. 248, och föl-

jande anpassningar till Bellmans text har gjorts:

Rytmiska justeringar förekommer i takterna 8, 9,

12 och 13.

Den upprepning av takterna 9-11 som
Bellmanstexten kräver saknas i notbilden hos Collé,

men librettot innehåller en avslutande korus-repris,

som har krävt en motsvarande upprepning i melodin.

Hos Bellman är strofernas två sista rader rytmiskt

vacklande, och sångaren ställs inför kravet att för varje

strof finna en passande lösning.

S. 151: N:o 83, Bacchus han satte sig neder att läsa

Vhiv 4, s. 30 (Ej tidigare tryckt)

Dat. o. attr.: Vhw 4. (Om dateringen, se nedan.)

Den som granskade Vhw-samlingarna inför utgivning-

en av VU har skrivit "plump" i marginalen mitt för

sista strofen (se kommentaren till n:o 39, s. 170).

Ändringar i Vhw 4, båda utförda av Völschow:

R. 18, du, urspr. o. struket: 'vj'. - r. 21, snidiga, urspr.

o. struket: 'syndiga.
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Ordförklaringar:

R. 6, Fluidimu Dryckjom. - r. 15, Hvartpagina, Varje

sida. - r. 16, Hymen, den grekisk-romerska mytologins

bröllopsgud. - r. 21, snidiga, illistiga. - r. lA, par bri-

cole, av en tillfällighet. Bl. a. valet av detta uttryck vitt-

nar om att visan skrivits för sällskapet Par Bricole - om
detta sällskap, se ovan, s. 28.

Min exakta datering av visan bygger på dess uppträdande

i Vhw 4, en visbok där Völschow samlat Bellmansvisor i

huvusakligen kronologisk ordning. Hans kronologi är

pålitlig framförallt när det gäller visor som skrivits för det

sällskapsliv som avskrivaren själv deltog i, och dit hörde

samvaron i Par Bricole. N:o 23 i Vhw 4 är den här före-

gående måltidsvisan vid "Barbara Fäst firad den 9. Decbr
1787", n:o 24 är en namnsdagshyllning till Bellmans svä-

gerska Anna Margaretha Lindström från samma dag

(StU X, s. 78) och som n:o 25 följer den visa som här

återges. Med sina bilder ur gubben Noachs liv och med
hänvisning till den skrift ("denna volumen ) bilderna är

hämtade ur, ansluter den sig tydligt till den föregående

måltidsvisan med dess hänvisning till "häfderna". Den
därpå följande visan i Vhw 4, n:o 26, är daterad den 26

december 1778 (StU X, s. 84).

Medan måltidsvisan och den namnsdagshyllning

Bellman hann med samma dag är genomarbetade och

väl förberedda nummer, förefaller "Bacchus han satte

sig neder att läsa" vara ett stundens barn, ett mer eller

mindre improviserat tillägg till måltidsvisan sedan

festens mer solenna inslag passerats och bröderna över-

gått till en stojande och lössläppt samvaro.
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Melodin till n:o 83

Völschow har inte givit någon melodianvisning, men
visans strof är kongruent med den sorn hör till "Gamla

Mor Maja" på s. 102, och det är tydligt att Bellman till

de båda visorna använt samma melodi. Den återfinns

under n:o 50 i melodibilagan på s. 233. Se kommenta-
ren på s. 200 ovan.

S. 152: N:o 84, Anse intet migförful

Vhw 6, s. 212. (Ej tidigare tryckta julklappsrim.)

Dat. o. attr.: Y\vw 6.

En avvikelse från textkällan skall redovisas:

S. 153 r. 11, Buga, Vhw 6: 'bugar'.

Ordförklaringar:

S. 152 r. 7, tillsäger, lovar. - r. 10, ett lappri, en strunt-

sak. - r. 15, Nyckelviken, vik och fastighet på
Nackalandet, förr Sicklaön, strax v. om Skurusundet. -

r. 18, förfemton år, för femton år sedan.

S. 153 r. 8, Cythern, Kythera, ön där enligt grekisk

mytologi Afrodite föddes ur havsskummet. - r. 9,

kringpejla, loda. - r. 14, Hymen, bröllopens gud i gre-

kisk-romersk mytologi. - r. 16, carduspapper, grovt

papper för paketering o.d. - r. 17, arbetshus, arbetsans-

talt i fattigvårdens regi - en sådan inrättades på Söder
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1 773 efter engelskt mönster. Ordet användes också om
tvångsarbetsanstalter, t. ex. spinnhus. - r. 23, er cusin

bror Mickel. Bellman kallar sig Mickel enbart i familjä-

ra sammanhang, cusin har liksom bror oftast bety-

delsen Vän', och det fi)refaller som om detta julklapps-

rim skrivits fi)r någon i den närmaste vänkretsen.

S. 154, r. 7, Man mins, Min mans. - r. \2. fru Dreyer

är mig obekant hksom Jonas på r. 18.

S. 155 r. 3 Canaan. Troligen är det Kanans land, i

Gamla Testamentet landet väster om Jordan, som före-

svävar rimmaren. Att döma av r. 4 förväxlar han nam-
net med Kana ("uti Galiléen"), platsen för Jesus' första

underverk (Joh. 2: 1-11).

37 julklappsrim ingår i Bellmans bevarade produktion.

De hänför sig till jularna 1780 (StU IX, s. 144), 1781

(?, StU IX, s. 155), 1783 (StU IX, s. 181), 1787 (StU

X, s. 80 och de här publicerade), 1788 (? StU X, s.

155), 1789 (? i denna del, s. 178) och 1790 (? StU XII,

s. 117). De två från julen 1781 skrevs för Samuel af

Ugglas räkning och ingår som egenhändiga utskrifter i

släkten af Ugglas samlingar, de övriga återfinns i

Völschows avskriftssamlingar Vhw^ 6 och Vhv^ 5.

Som Byström framhåller är Bellmans julklappsrim,

i varje fall den övervägande delen av dem, beställnings-

arbeten utförda åt vänner och bekanta, kanske ibland

bekantas bekanta (StU X, s. 73). De kan beskrivas som
hans enklaste uppgifter i rollen som tillfälles- och

beställningspoet.
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Den rikaste skörden hänför sig till julen 1787. De som
här återges är vad som återstår efter det urval Olof

Byström gjorde för StU X:

Med en siöskums Pipa

Sen Ehrs Exellence sin klubba - StU X, s. 80

Med et brillanterat Portrait

Högre än Brillantens sken - StU X, s. 81

Med en Dejeuné kopp.

Denna koppen med sit öra, - StU X, s. 81

Med en Tandpetare i en attrappe liknande en mörtt.

Denna mörten nyss updragen. — StU X, s. 82

Med en Coquard till en Officier som är kiär i en Judinna.

Den Coquarden fästad väl, — StU X, s. 82

Med en sydd väst.

Se hur flitigt jag har sydt, - StU X, s. 82

Med en penning-pung

Motgång öfver alt betungar - StU X, s. 83

Bellman, liksom Völschow, tillbringade en stor del

av julen tillsammans med familjen Widman på Elfvik

(se följande text), men om något eller några av dessa

julklappsrim härstammar från julfirandet där är svårt

att avgöra. Möjligen kan man tänka sig att "Ej på sta-

dens arbetshus" med dess hänvisning till "bror Mickel"

följt med en julklapp från något av barnen Widman.

(Jfr namnformen 'Carl Mickel' i n:o 86 här - en visa

som härstammar från mellandagarna på Elfv^ik.)
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S. 156: N:o 85, Än en gäng

Vhw 4, s. 36. (Ej tidigare tryckt,)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

"Dåhg" har någon noterat i marginalen till Vhw 4.

Anteckningen är gjord i samband med redigeringen av

VU, och eftersom tackvisan inte togs med där har den
inte tidigare kommit i tryck (se kommentaren till n:o

39, s. 170).

Völschows mekaniska radslutskommatering har

justerats. Andra strofens satsbyggnad är inte given,

man kan tänka sig andra alternativ till det semikolon

jag satt ut efter r. 19.

I den enkla tackvisan - en blygsammare variation på
temat från FS n:o 60, "Den snåle och tilltagsne gäste"

- vänder sig Bellman till vännen och mecenaten Petter

Widman tredjedag jul 1787. Från mellandagarna

26-28 december har Völschow, som tydligen också

tillbringade denna tid ute på Widmans lantställe

Elfvik, sparat sex Bellmansvisor. Tre av dem har Olof

Byström valt ut till StU X, Dikter till enskilda

1785-1789, (s. 84-87), men denna och följande visa

utelämnade han. Mellan två visor från den 26 decem-

ber och denna visa har Völschow skrivit in en annan,

mera känd tackvisa, "Så lunka vi så småningom", FS

n:o 21. De visor som vid denna tid införlivats med
Vhw 4 följer i kronologisk svit och allt tyder på att

Völschow fått tillgång till dem medan de varit nya -

härav har jag dragit slutsatsen att FS 21 tillkommit
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eller åtminstone för första gången kommit till

Völschows kännedom under någon av dessa dagar.

Olof Byströms kommentarer till StU innehåller

mycket om Widmans och Elf/ik. Utom till kommen-
tarerna till de nämnda texterna ur StU X hänvisar jag

framförallt till StU VI, s. 65/och till StU IX, s. 154jf.

Melodin till n:o 85

Visan saknar timbre. En sökning i min databas över

bellmanska strofstrukturer visar på ett samband med
två andra Bellmanstexter, "Min bouteille är Bacchi

kök" ur divertissementet på Sergells födelsedag den 8

sept. 1787 (StU Vt, s. 72) och "Slå i ett glas åt mej" ur

divertissementet på Widmans födelsedag den 7 dec.

samma år (StU VI, s. 83). I den här aktuella visan ger

oss alltså Bellman "än en gång en glädjesång" till

tonerna av "Herdarnas förnöjelse afVogler" som timb-

ren till den sistnämnda sången formuleras i Vhw 6.

Och än en gång sker det hemma hos Widmans. "Min
bouteille är Bacchi kök" har en likartad timbre över

avskriften i DGr 3.

Musikkommentatorn i StU Gunnar Jeanson,

redogör i samband med "Min bouteille är Bacchi kök"

för förhållandet mellan Voglers orgelstycke, som fram-

fördes bl. a. den 20 juli 1786, och Bellmans beund-

rande dikt "Abbe Vogler när du rör / Orgelverkets

gudadunder", som publicerades i Stockholms-Posten

den 2 augusti samma år (StU VI, s. 258fj. Han påpe-

kar också att Voglers stycke inte bevarats i notskrift,

men att dess melodi användes av Envallsson i
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Kronofogdarne, som hade premiär den 12 sept. 1787.
Vad som vållade Jeanson bekymmer var att melodin i

Envallssons tappning "låter sig endast med svårighet
anpassas till Bellmans text, vars metriska struktur helt

avviker från Envallssons strof". Man upplever detta
tydligt när man sjunger "Min bouteille.." i Jeansons
redaktion (StU VI, s. 287).

I själva verket avviker Bellmans metriska struktur
inte helt, men den har en strettopassage på ett annat
ställe än Envallssons. Fenomenet kan kanske förklaras

av textdateringen: Bellmans visa skrevs några veckor
före Envallssons premiär och kan mycket väl avspegla

skaldens gehörsminne av Voglers originalmusik. En
hypotetisk korrigering av visans notbild är följande:

P ^ p
i r M f

Min bou-teille är Bac - chi kök. Jag töm-mer och glöm-mer Mitt

fat - ti - ga ök. In - tet fo - der för min häst. Och

da-genFörma-genÄr gjor-dertill en hög-tids-fest. Nå, hvadskalljag gö-ra. Så

full, såpla-cat? Hvars fest, lät oss hö -ra, Och hvar-för den-na stat?
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Först efter att ha tagit del av Kronofogdarne har

Bellman justerat sin melodiska variant. Både "Slå i ett-

glas åt mej" och "An en gång en glädjesång" har sina

stretti placerade på samma ställe i melodin som
Envallssons Voglerparodi, arietten "Ack! hur Lyckan

trifs at bo". Denna fick en "iöronenfallande" plats i pjä-

sen, som dess första ariette (akt 1, scen 1), och

Bellmans intresse för just detta sångspel har understru-

kits tidigare i dessa kommentarer (se ovan, s. 233).

Musiken på s. 249 i melodibilagan är hämtad från

Envallssons partitur.

S. 157: N:o 86, Carl Michel hälsar er gu tår

Vhw 4, s. 38. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. atrr.: \Tiw 4.

Ordförklaring:

R. 4, din gula råga, ditt av gul dryxk (t. ex. punsch)

bräddMlda glas.

Om de visor från mellandagarna på Elft^ik som avslu-

tas av denna skål för brodern Sven, se kommentaren till

föregående visa. Den första av dem, "I rad, i rad! Gif,

Manskap, akt!" (StU X, s. 84) hyllar "Commendanten
Petter" som är "Citadellets Man". Det är Petter

Widman, som i egenskap av ordensbroder i Arla

Coldinu låtit uppföra ett miniatyrcitadell på Elfviks
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tomt (se StU X, s. 75 och kommentaren till n:o 41
ovan, s. 178). Också denna visa, där "Brödren tåga /

bland dessa altaren" har en lätt ordensromantisk prä-

gel, det kan tänkas att flera Arla Coldinubröder än
Widman, Völschow och Bellman deltog i detta tre

dagars firande på Elfvik, vars ordenscitadell uppförts

tidigare samma år. De båda visorna har för övrigt en
påtaglig strukturell likhet, för övrigt gemensam med
den samtida "Så lunka vi så småningom" - se melodi-

kommentaren nedan.

Sven Widman, Petter Widmans äldste son, var 17
årig student och skulle under det följande året börja sin

ämbetsmannabana. Medlem av Arla Coldinuorden

blev han inte förr än 1790.

Melodin till n;o 86

Den i tiden tredje Bellmansvisa som parodierar den

berömda marschen från Gustaf Wasa - den som blev

ännu mer berömd genom måltidsvisan "Så lunka vi så

småningom" - är denna text. Strofformen avslöjar sam-

bandet, det gör inget att timbren saknas. Min utförliga

utredning i StU XVI (s. 96ffi radar upp tretton hithö-

rande texter av Bellman, tillkomna mellan december

1787 och december 1992, men upptog inte denna visa.

Den blir nu den tidigaste som visar upp en karaktäristisk

marschkrumelur på slutet, "Klang igien" på rad 14.

Melodin på s. 250 i melodibilagan är - ännu en gång

- hämtad från partituret till Envallssons Kronofogdarne,

växelsången i l:sta aktens l:sta scen, "En rätt och äkta

Svensk Soldat" vars text återges i StU XVI på s. 96f.
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S. 158: N:o 87, Luften kulen och mulen

Vhw 4y s. 33. (Ej tidigare tryckt)

Dat. o. attr.: Vhw 4. (Om dateringen, se nedan.)

Ordförklaring:

R. 4, karlavulen, manhaftig.

Textens position i Vhw 4 tyder på att den tillkommit

vid början av 1788, och innehållet avslöjar ju tveklöst

att det rör sig om en skål den 13 januari, tjugondag

Knut.

Ingenting tyder direkt på att texten har sjungits - den

kan mycket väl utgöra en deklamerad skål.

S. 159: N:o 88, Måndags morgon sad' bruden

Vhw 4y s. 43 o. 114. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Efter tredje strofen, onsdagsstrofen, har Völschow

avbrutit avskriften. Han har återupptagit den ungefär

två år senare och därvid antecknat i marginalen vid för-

sta strofen "Se Continuation No 94. Pag 114" (jfr föl-
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jande text). Den som granskat XHiw-volymema inför

utgivningen av Y\] har strukit för tredje strofen och
skrivit "dålig" i marginalen (se kommentaren till n:o

39, s. 170).

Ordförklaringar:

S. 159 r. 1, Högströms, se nedan. - r. 4-5, kransen etc,

brudutsr}Tseln. - r. 12, stubben, möjligen med samma
bet}^delse som på s. 160 r. 22. - r. 18, tida, tidigt. - r.

22, min slända nära, skaffa mig ull art spinna. - r. 23,

Och på händerna. Och mig på händerna.

S. 160 r. 3, karbasen, rottingen, (här:) spår av rotting-

en. - r. 6, vända, använda. - r. 10, böndag, en särskild

offentlig gudstjänstdag under vilken sträng sabbatsvila

skulle iakttagas. - r. 11, karlavulen, manhaftig. - r.

Xl-X?)
, fattig Fattig gubbe, stackaren. Stackars gubben.

- r. 16, bröllopsfioleji, bröllopsfröjden, troligen med
sexuell anspelning. Jfr StU XIII, s. 118: "A4^en att med
en Venus dansa / Hjälper minst en trä-fiol". - r. 22,

stubben, (under-)kjolen. - r. 23, skala, springa.

Rättaren på Widmans Elhdk, Johan Högström (f

1746) lämnade sin tjänst och fl\T:tade till Uppland

1786, året efter första hustruns död. Vid sitt andra gif-

termål var han ej skriven på Lidingön, men gulddra-

gare Widman har av visan att döma ordnat med bröl-

lopasfesten för sin forne rättare. (Lidingö A 1:3 och F

vol. Cl. Uppgifterna meddelade av Carl Magnus

Rosell vid Stockholmsforkningen.)

Völschows avbrutna och långt senare återupptagna
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avskrift är förbrydlande. Tanken att Bellman själv vid

ett långt senare tillfälle skulle ha utvecklat den här

visan förefaller orimlig - dels har den ju utpräglad till-

fälleskaraktär, dels har den för Bellman varit en obe-

tydlig bagatell, en väntjänst till Widmans som stod

värd för bröllopet. Snarare är det Völschow som i efter-

hand bestämt sig för att i sin vissamling införa tidigare

uteslutna delar av denna och följande visa (se kom-
mentaren till n:o 89). Hans vissamling är en renskrift

- om den i detta avsnitt är gjord efter egen kladd eller

efter hos honom deponerade Bellmansoriginal vet vi

inte, men jag håller det senare för troligast. Hur som
helst har Völschow haft underlaget i behåll, när han vid

ett sent tillfälle bestämde sig för att göra avskriften ftill-

ständig.

\ ad man kan notera är att den ursprungliga avskrif-

ten har avbrutits där visan övergår till ren skändning av

brudparet. De tre första stroferna var kanske de enda

som föredrogs vid bröllopet.

Melodin till n:o 88

\^isan saknar timbre, men melodin har en t)^dlig struk-

turell släktskap med n:o 40 ovan - också den en bröl-

lopsvisa - och med den inledande molldelen av FS 54,

(se min kommentar till n:o 40, s. 776).

Melodin återfinns på s. 225, och den enda justering

som behöver göras för att anpassa föreliggande text är

att i de tre första stroferna dela näst sista taktens fjär-

dedel i rv^å åttondelar.
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S. 162: N:o 89, Lidingön /Är skön

Vhw 4, s. 39 o. s. 114. (Ej tidigare tryckt.)

Dat o. attr.: Vhw 4.

I marginalen till menuettdelen, Vhw 4 s. 39, har

Völschow antecknat: "Trio som hör till denna visan se

Pag: 114". Mellan avskrifterna av visans delar har det

gått ca två år (jfr kommentaren till föregående bröl-

lopskväde). Vid redigeringen av VU har lektören

antecknat "dålig" i marginalerna till visans båda delar

(se kommentaren till n:o 39, s. 170). Den har därför

inte kommit med i 1800-talseditionerna, och den har

liksom föregående bröllopsvisa troligen av kvalitetsskäl

också förbigåtts vid ederingen av StU X, Dikter till

enskilda 1785-1789 där de båda genremässigt hade

hört hemma.
Bortsett från att interpunktionen är justerad har jag

tillagt apostrofen på s. 163, r. 13. Eftersom vi inte

känner melodin utgår jag från att det rör sig om en

ursprunglig, rätt ful elision och inte ett av Völschow

bortslarvat 'e'.

Ordförklaringar:

S. 162 r. ^.försakar, överger, försummar. - r. \2, för-

moda, vänta sig.

Bellman hade under livstiden rykte om sig att vara

improvisatör, en som vid sittande bord kunde skaka

fram en för tillfället lämpad visa. Vällyckade improvi-
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sationer är svåra att identifiera, de bästa beläggen för

att ryktet talade sanning är texter sådana som denna -

texter som svårligen kan förklaras annat än som en oin-

spirerad improvisators pliktskyldiga ansträngning.

Bellman har utgått från en melodi, en menuett med
triodel, och i menuettdelen formulerar han (för vilken

gång i ordningen denna julhelg av tätt umgänge?) sin

hyllning till värdfolket på Elfvik. Hans val av melodi

kan ha bestämts av personliga skäl - se melodikom-

mentaren nedan. Denna gång klarar han inte uppgif-

ten som improviserande parodist utan att våldföra sig

på språk och tanke (se s. 162, r. 1 If ). Melodin fortsät-

ter i en triodel, och den fyller Bellman med en otymp-

lig pastoral text som saknar för oss skönjbart samband

med den föregående menuettdelen. Det är förstås orsa-

ken till att Völschow vid det första avskriftstillfället

bestämde sig för att avkorta visan.

Att det verkligen rör sig om en vid framförandet

sammanhängande visa framgår egentligen bara av

Völschows marginalhänvisningar. Kanske borde texten

etableras som två separata visor, sjungna till var sin del

av samma melodi och framförda vid samma tillfälle?

Melodin till n:o 89

I Vhw står något som helt säkert är en "vrai timbre" (se

s. 40), "Melod: Secrt Forssmans Menuette". Denna
överskrift gör det tyvärr inte lätt att utveckla texten till

sång, men den innehåller ändå information av värde.

Sekreterare Forssman är sannolikt densamme som
tjänstgjorde som informator åt hovgulddragare Peter
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Widmans barn under 1780-talet. (Se Olof Byströms

kommentar till Bellmans "Divertissement på Widmans
födelsedag", StU VI, s. 72.)

Bland handskrivna noter i Stockholms arkiv har jag

inte funnit någon "Forssmans Menuette", men namnet

dyker upp långt borta, i en spelmansbok från Emterud,

Eda socken i Värmland. Boken innehåller en menuett

knuten till namnet Forsman.
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D.C. a/ F/ne

Emterudsamlingen, häfte 2, s. 12: "Menuett nr. 9, 'Forsman"

Originalet i privat ägo. Kopia hos professor Jan Ling, Göteborg.

Jan Ling har i ett brev den 13 februari 1989 upplyst

mig om att boken kan ha haft ett samband med

Stockholm, trots det långa avståndet: "Likaså finns

flera saker som tyder på närhet till Stockholm: Eda var

vid denna tid gränsstationen i kriget mellan Norge och

Sverige och här fanns då officerare som satte färg på

bondlandet".

Menuetten för två violiner (andra violinstämman är

inte noterad här) kan mycket väl ha anknytning till just

den Forssman Bellman kände. Däremot vore det ett

vågspel att försöka anpassa Bellmans text till melodin

från spelmansboken. Efter ett inledande, "Li-ding-ön /

Är—skön" måste en mängd halveringar av notvärden

göras för att texten skall kunna klämmas in. Vi måste

invänta fyndet av en ny avskrift - av texten eller melo-

din - innan vi kan få en mer bestämd uppfattning i frå-

gan om här verkligen föreligger ett samband och om
hur Bellman i så fall anpassat ord och ton till varandra.
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S. 164: N:o 90y Du har titlan du har rang

Vhw 4, s. 46. (Ej tidigare tryckt.)

Dat o. attr.; Vhw 4.

Den som granskat Vhw-samlingarna inför utgivningen

av VU har gjort en marginalanteckning vid sista stro-

fen: "dåhg och plump" (se kommentaren till n:o 39, s.

170).

Ordförklaringar:

S. 164 r. 6, Taffeltäckarn, servitören (med ansvar för

dukningen). - r. 8, pleureuser (av fr.: pleurer, gråta),

plöröser. Normalt inslag i sorgdräkten, vita remsor

anbragta på ärm eller rockuppslag. Möjligen används

det franska ordet här i en mindre överförd betydelse:

med pleureuser- med beklaganden, gråtmilt. - r. 11,

pinglar, ringer (med en klocka för att tillkalla betjä-

ningen). - r. 15, bajonnerskinka, bayonnerskinka, en

lätt kallrökt skinka. - r. 16, tapp och svicka, vinfatets

tapp- och luftningshål. - r. 18: Glupar i dig som en

storätare. - r. 21: Kastar upp. - r. 25, Pirum, interjek-

tion med obestämd innebörd. Förekommer som
omkväde i visor av bl. a. Dalin.

S. 165 r. 3, maka, make. Ordformen hade inte den för

oss normala feminina innebörden. - r. 6, Skit sad' [...]

Nymanskan. Uppenbarligen ett ordstäv vilket kan syfta

på änkan efter bryggaren Nils Jonasson Nyman, "som

i hela Stockholm var känd ej blott för den duglighet

hon lade i dagen vid skötandet av sitt hushåll och

bryggeri, utan kanske mer för sin stora barskhet och
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sitt resoluta uppträdande..." (Gunnar Lundberg,

Bellmansfigurer, Sthlm 1927, s. 320). - r. \2. Jag kan,

Om jag kan.

Vilket tillfälle som dateras av rubriken är ej bekant.

Melodin till n:o 90

Avsaknaden av en timbre är inte avgörande i detta fall.

Melodihänvisningen finns implicit i Bellmans egna

rader, i de två första strofernas inledande verser, "Du
har titlar, du har rang" och "Du med uppsyn stolt och

tvär" liksom i r. 10-11 på s. 164:

Ändå under Bacchi segersång

Pinglar du kanske ännu en gång ...

Det är en genklang från FS 2 1 . Melodin återfinns till-

sammans med texten till n:o 86 på s. 250 i melodibila-

gan - se kommentaren på s. 267 rörande denna variant.

I likhet med n:o 86 förbisågs denna visa i tabellen över

parodifamiljens medlemmar i StU XVI, s. 96f.
Bellman har lekt med små rytmiska variationer i

sina olika texter till den ständigt återkommande melo-

din. Här saknas upptakt till takterna 1, 5, 9 och 13. I

likhet med de flesta av visorna inom parodifamiljen

saknas refräng. Tredje versradens meter är vacklande. I

första strofen är den problematisk, men i andra strofen

ser vi hur Bellman löser problemet med det feminina

rimmet:
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p i

p P p p
I

r

Och vid Bac-chi tapp ochsvic-ka Spri-da gu-dars glans.

S. 166: N:o 91 y I Bacchi glada åldermän

Vhw 4, s. 48. (VU 1, s. 194. SU 5, s. 139 efter VU 1.

CU 3, s. 236.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Avvikelse ftån trextkällan:

S. 166 r. 4, Vhw 4: 'J!
kläden Bachii Purpuren ; VU 1

[SU 5, CU 3]: 'J kläden Bacchi purpur ren [... re'n]'.

Vhw:s lydelse ger ingen riktig mening varför jag miss-

tänker att den bottnar i en felläsning av den läsart jag,

trots bristen på ett reflexivt er', föreslår. Den bestämda

formen efter genitivattribut (Bacchi purpuré';^) som

VU-redaktören reagerat mot (se kommentaren till n:o

39, s. 170) är inte helt ovanlig hos Bellman. - r. 9, /

ljugen (så VU 1 etc), Vhw 4: 'i liugen'. - r. 14, Men,

men (så, men utan komma, i SU 5 o. CU 3), Vhw 4

med Völschows ändring: 'J Mäft. men'. Av strukturel-

la skäl bör raden vara tvåstavig (jfr strof 2 och melodi-

kommentaren).

Varianter:

S. 166 r. 13, raden saknas i CU 3 (men ej i VU 1 o. SU

5). - r. 14, se ovan. VU 1 saknar strofskillnad efter

raden. - r. 18, vidDiglådar, VU 1 etc: 'hos dig lådar'.
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Ordförklaringar:

S. 166 r. 4, Bacchi purpureuy den purpurfärgade man-

teln bars av rikets högsta ämbetsmän. Här är det

Bacchi åldermän som ikläder sig purpur, och då hand-

lar det nog närmast om den berusades rödblommiga

ansiktsfärg. - r. 8. / hug, ihåg. - r. 9 o. 12, ljugen, bry-

ter er ed. - r. 13, bischojfsbålen, vinbålen. - r. 17, quar-

ter, (rymdmått) c:a 1/3 1. - r. 18, lådar, låder, häftar.

Adressen till "Bacchi glada åldermän" och hänvisning

till svurna löften och dryckesrit vittnar om att visan

tillkommit för en sammankomst i något organiserat

sällskap, t. ex. Par Bricole.

Melodin till n:o 9

1

I Vhw följer visan direkt efter den här föregående, och

den har samma melodi. Lägg åter märke till hur

Bellman leker med metriska detaljer i sina olika text-

sättningar av medlemmarna i denna parodifamilj. Här

är det versraderna 4 och 8 som får en extra stavelse.

Upptakten till den del som i FS 21 upptas av refräng-

en får däremot endast en stavelse i stället för två. Slutet

av andra strofen kan man förstås sjunga precis som i FS

21 genom att fylla i kadensens alla sextondelar med
stavelser:

han tor - sti - ga - re är i dag än jag.

I
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Men då förlorar man den komiska marschkrumelur

som tydligen avslutar första strofen, den som vi redan

mött i n:o 86:

DM H

han tor - sti - ga - re är i dag- än jag.

Vilken lösning Bellman själv tänkt sig vet vi inte.

Melodin till n:o 86 på s. 250 i melodibilagan är lättan-

passad till denna visa.

S. 168: N:o 92y Ijjol Maria spådde sig man

Vhw 4, s. 61. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Redaktionell marginalanteckning i samband med eta-

blerandet av VU: "Dålig" (se kommentaren till n:o 39,

s. 170).

Ordförklaringar:

S. 168 r. 1, rättaren, förmannen. - ]oh: Lindquist och

Maria Ullström, se nedan. - r. 12, plattat, valsat till

tråd. - r. 17, remmaren, vinglaset.

S. 169 r. 7, sätta tomt, få lagfart på egen fastighet.
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Guld- och silverarbetargesällen Johan Lindqvist vigdes

samman med jungfru Maria Lisa Ullström i

Storkyrkoförsamlingen den 6 april 1788 (Catharina, E
IL3 s. 747). Vid mantalsskrivningen 1790 bodde de i

ett av gulddragar Widmans hus, Klockgjutargränd 5

(nu gården i Kanslihusannexet). Det blev inte aktuellt

att "sätta tomt i by".

Lindqvist arbetade i Widmans gulddrageri, ett

hantverk som framställde framförallt dräktdetaljer av

ädelmetall, snörmakerier av metalltråd, epåletter o. d.

Widmans rörelse var omfattande, med verkstäder både

i Gamla Stan (där Lindqvist arbetade) och i Södertälje.

(Uppgifterna om vigsel och bosättning lämnade av

Carl Magnus Roseli vid Stockholmsforskningen.)

Melodin till n:o 92

Avskriften i Vhw ger ingen upplysning om melodin,

men min databas avslöjar ett strukturellt samband

mellan tre Bellmansvisor:

I fjol Maria spådde sig man april 1788 StU XVII, s.l68

Optänd, du sol, din fägring och färg 18 maj 1788 StU X, s. 128

Mer krut - canon får intet bli sval 10 febr. 1790 StU XI, s. 22

Den sista av dessa, en skål till Gustaf IILs ära, har tim-

bren "Min Kung, när pukan slår larm", och den leder

fram till en intressant diskussion.

I en utförlig utredning, i anslutning till den yngre av

texternas melodikommentar, har K. G. Stellan Mörner

i samråd med Olof Byström försökt klarlägga timbrens
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härkomst (StU XI, s. 170ff?} Krigsvisan "Min Kung,

när pukan slår larm", vars text återges i den nämnda
kommentaren, utgavs som skillingtryck 1789. Byström

har gissat "att hela den krigsvisan är författad av

Bellman men [att den] senare fallit i glömska". Mörner
nämner också att en visa av Johan Elers, "Gif ackt när

flaggan går opp", vars musik trycktes som n:o 38 i

Glada Qväden 1792, har samma ovanliga meter, och i

förmodan att Elers har använt samma melodi som åsyf-

tas med timbren tryckte han den som facsimil i sin

kommentar "som möjlig melodi för Bellmans text".

Kommentaren är bara delvis korrekt. Mörners för-

modan, att "Min Kung, när pukan slår larm" skall

sjungas till den melodi som trycktes i Elers samling, får

stöd av texten i Rsl 2, där krigsvisan (n:o 9 i Rsl) har

anvisningen "Mel. n. 38 g. qväd." Däremot har han

och Byström fel i attributionsfrågan. Skalden bakom
krigsvisan är D. G. Björn, och en varianttext (med förs-

taraden "Min Kung! lät trumman slå larm") ingår i ett

efterspel till komedin Det oskyldiga bedrägeriet

(Destouches, imit. av Björn) som hade premiär den 30

oktober 1787 och spelades fram till 1792 på Bollhuset.

Själva efterspelet uppfördes dock först på kronprinsens

födelsedag i november 1788 och kallades då för Fri-

Corpsen eller Dalkarlarne. Kupletten till marschmelo-

din sjöngs av en "Chor af Daldrängar under det de på

Linie öfva sig uti Exercicen" (scen 4):

Min Kung! lät trumman slå larm,

Skal du se Hvem vi helgar vårt lif och vår arm.

Och om Fiendens här,

Vågar gå i gevär
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Mot Din Fana, skal han finna

Hvem än Svensken är.

* * *

Ingen plikt är Oss tung,

Emot en Kung,

Som förstått våra hjertan at vinna.

* * *

Min Kung! lät trumman m.m.

I den tryckta texten till Det oskyldiga bedrägeriet

(Sthlm 1788) finns en fotnot till sången: "Ehuru

denna Couplet är nog bekant torde det tillåtas mig at

nyttja honom här, hälst jag skrivit den, vid första ryk-

tet om närvarande krig". Björns kuplett skiljer sig föga

från texten i skillingtrycket, och den (eller trycket) har

i sin tur lånat både melodi och stämning till Bellmans

"Mer krut - canon får intet bli sval".

Problemen kring Bellmans två äldsta visor, som
saknar timbre men som har denna strofform, är med
detta inte slutgiltigt löst. Deras särpräglade strofiska

mönster matchar visserligen den yngre Bellmansvisan

liksom Björns och Elers texter nära nog perfekt, och

tidsmässigt passar de också ihop med krigsvisorna av

Bellman och andra. Men melodins martialiska karaktär

förbryllar - särskilt när det gäller "Fru Wendelias

Födelse-dag", "Optänd, du sol, din fägring och färg".

Här passar militärmelodin dåligt till idyllen:

Hör Herdens sång,

Hur hans pipa söfver skogens näktergalar!
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Man har dock anledning att ifrågasätta marschmelo-
dins krigiska laddning, om man studerar dess prove-

niens. Om Björn, som han uppger, skrev sin krigiska

kungsvisa "vid första ryktet" om kampanjen mot
Ryssland, d.v.s. under försommaren 1788, måste

Bellmans två tillfällesvisor till melodin ha skapats tidi-

gare. Nu dyker melodin upp även i Envallssons Bobis

bröllop, till texten "Fy skam! så Ni har Er betett!" i 3:e

aktens 7:e scen med timbren "Marshe af Herr
Lambert". Som jag har påpekat ovan var Lamberts

balettmusik aktuell 1787 (se s. 215). Envallssons operett

var som nämnts en omarbetning av det misslyckade

stycket Sorgen för glädjen går som bara överlevde två

föreställningar (den 12 o. 13 april 1788). Det var

främst 3:e akten som skrevs om, och i det ursprungli-

ga stycket förekommer inte Lamberts marsch. Den
införHvades i och med omarbetningen som hade pre-

miär den 9 juli samma år. Visserligen återigen efter till-

komsten av Bellmans två tillfällesvisor, men denne kan

mycket väl ha hört Lamberts marsch före denna pre-

miär.

Musiken från Bobis bröllop, 3:e aktens n:o 13 i par-

tituret, har här använts tillsammans med Bellmans text

i melodibilagan (s. 251). För att anpassas till texten har

notbilden justerats på följande sätt (i båda fallen har

Åhlströms Elersarrangemang varit förlaga):

Partiturets åttondel plus två sextondelar har ersatt

med trioler på två ställen i takt 1 1 - detta i överens-

stämmelse med den ursprungliga triolen i takt 10.

Kadensen i takt 13 liknar den i arrangemanget av

Elers visa. Envallsson har här en fjärdedel, två åtton-

delar och en fjärdedel (på a).
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S. 170: N:o 93> När som de tänkte

Vhw 4, s. 55. (Ej tidigare tryckt)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Ordförklaringar:

S. 170 r. 11, Skylten, vinkällarskylten. - r. 12 Tjenare,

Kypare! - r. 22, lekamen får, tar gestalt. Meningen är

dunkel. 1787 avskaffades kronobränningen och ersat-

tes av arrendebränning, alltså en friare näringsform.

Snart återinfördes också rätten till husbehovsbränning

och raden återspeglar kanske optimistiska förhopp-

ningar kring detta.

S. 171 r. 1, skälla, gör skalligt. - 7, lagrad, lagerkran-

sad.

Melodin till n:o 93

Strofens struktur och tiden för visans tillkomst blir de

länkar som ger oss "Vive Henri IV" som säker melodi-

källa. Beträffande detta ovanliga timbrefynd, se kom-
mentaren till n:o 82 (s. 256^ ovan) och till "Dalkarlar

trösta (StU XVI, s. 127jf).

Melodin till n:o 82 återfinns på s. 248.

Anpassningen till versraderna 5-7 i den här visan krä-

ver uppfinningsförmåga av sångaren. Passagen är hos

Bellman rytmiskt vacklande, men troligen har följande

utformning varit grundmönster:
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8

De
11

\ - le gå, men be - ne - na i

^ --J

gen Källa-ren Be - ste - go— och de dom - na -de

14m
sen.

S. 172: N:o 94, Du som hedröfuad

Vhw 4. s. 69. (VU 1, s. 52. EU 1, s. 3 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Variant:

R. 3, Nu, efter strykning i Vhw 4: 'der'. Ändringen är

troHgen inte Völschows, men den har upptagits i VU 1

och därefter EU 1

.

Ordförklaringar:

R. 5, söfuad, sövd. - r. 9, Löfrad, se ovan s. 209, ord-

förklaring till s. 108 r. 3. - r. 11, rosolis, se ovan s. 172,

ordförklaring till s. 85 r. 17. - persico, brännvin eller

likör smaksatt med persikokärnor och -blad m.m.
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Melodin till n:o 94

Texten i Vhw saknar timbre, men strofens struktur

vittnar om ett otvetydigt samband med melodin till

"Sitt ej och pjunka", n:o 58 ovan (s. 237). Att denna

visa har ett betydligt större antal versrader beror på att

den innehåller en repris av första perioden.

Melodin användes av Envallsson i Colin och Babet

och är enligt uppgift där komponerad av P. Lambert,

om detta se kommentaren till n:o 58, s. 214 ovan. Den
ingår i melodibilagan under detta nummer. För att den

skall passa till denna text behöver marschens ursprung-

liga avslutande fjärdedelarna i takterna 10 och 12 åter-

ställas:

¥ ^'

r r i

r r r r

Snart du in - öf - vad Sit - ter Löf - vad Och

full med glit - ter

S. 173: N:o 95, Bacchuspumpar ur sin svala

Vhw 4y s. 69. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Det är ovisst hur pass korrekt Völschow har uppfattat

texten, men någon grund för konjekturer finns knap-
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past. När man skanderar texten förefaller r. 3 ha en hal-

tande r\'tm, och man kan misstänka att bröderne är en

felskrivning för t. ex. 'brödren'. Så länge melodin är

obekant vet vi emellertid inte om det spelar någon roll

att raden har en stavelse mer än r. 7. Det kunde också

vara frestande att ändra andra i slutraden till andras'

(d.v.s. andras mantlar, de nämnda drottarnas purpur-

färgade mantlar med vars färg den ofrälses mantel

genom Bacchi nåd kan tävla), men det är säkrast att

avstå. Språkliga inadvertenser är sannerligen inte ovan-

liga hos Bellman.

Ordförklaringar:

R. 1 , svala, källarsvale, här närmast källare för vinför-

varing. - r. 2, Fluidum, Dryckjom. - Templet, vanlig

benämning på ordenssällskapets samlingslokal. - r. 7,

skala, ränna. - r. 8, grumliga, påstrukna. - r. 10, ofräl-

sen, den som inte är adlig. - drottar, rikets främsta

män.

Trots de ekvilibristiska rimmen gör den lilla visan

intryck av att vara en improvisation, av uttrycket

Templet att döma vid en våt ordenssammamnkomst, t.

ex. i Par Bricole. Den beskrivning av en ståndsgrän-

serna överskridande gemenskap mellan ofrälse och

drottar som visan ger passar väl in på ett sällskap av

detta slag.
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Melodin till n:o 95

StrofFormen är hos Beliman unik och avskriften saknar

timbre. Melodin är okänd.

S. 174: N:o 96, Just iförrgåry midnattstid

VU 1, s. 200. (SU 1, s. 238 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: lakun i Vhw, se nedan.

I en inledande "Anmälan" meddelar utgivarna av VU,
C M. Bellmans skaldestycken efter C. M. Völschows

manuscripter första gängen utgifna (Sthlm 1814) föl-

jande:

De manuscripter, efter hvilka denna samling blifvit tryckt, äro

icke af Bellmans egen hand, utan hafVa jemte de flesta af hans

Epistlar och Sånger blifvit afskrifne och i sju häften åt efterverlden

förv^arade af framledne Cornetten C. M. Völschow.

Att det rörde sig om sju avskrifrsvolymer framgår också

av den tomennumrering som delarna av Vf 15 (Vhw)

har och som är gjord med Adolf Bellmans hand. Den
omfattar tomen 1-4 och tomen 6-7. Någon del med
ursprungligt nummer 5 ingick inte i den svit KB för-

värvade år 1907. (Nuvarande Vf 15:5 är en på KB
gjord sammanbindning av div. lösa manuskript som
Völschow inte band samman till en del motsvarande

de övriga.) Sviten Vf 15 innehåller alltså en lakun efter

en mellan 1814 och 1907 försvunnen femte del, och av
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dess innehåll Finns nu bara en spillra i behåll: tolv tex-

ter i VU som inte återfinns i någon av de bevarade

"Vhw"- eller Vf 15-delarna. (Om detta, se närmare

min avhandling C M. Vöschows manuskript, Sthlm

1981, s. 103 f.) Nio av dessa texter har publicerats i

tidigare delar av StU, övriga tre utgörs av denna text

och texterna n:is 100 och 101 nedan. Eftersom dessa

texter inte har någon annan åtkomlig källa än trycket i

VU följs detta utan andra ingrepp än här redovisade

rättelser av sättarfel. Här är en sådan utförd på s. 174

r. 2, midnattstid, VU 1: 'midnadstid' (rättelsen genom-

förd redan i SU 1).

Möjligt är att raderna 7 och 8 på s. 175 med hän-

syn till sångbarheten egentligen borde ha kastats om -

se melodikommentaren nedan. Ställd inför valet mel-

lan en tvivelaktig men existerande textkällas språklo-

giska avfattning och en metriskt betingad språkligt alo-

gisk konjektur väljer jag här med tvekan det förra.

Ordförklaringar:

S. 174 r. 4, må göra, kan hända. - r. 19, rinner ner, for-

sar ut (genom Norrström ut i Saltsjön).

S. 175 r. 23, Hamburger-källaren. Källaren Hamburg,

den som sedan 1650 hade legat vid Götgatan, kan

knappast åsyftas. Den ägdes vid visans tillkomst av vin-

skänksänkan Margareta Berg. Hamburger börs vid

Jacobsgatan kan det inte heller handla om. Den ned-

lades 1761 och återuppstod inte förr än 1811. Men

troligen är det just namnet Hamburger börs som här

har givit upphov till en vilseledande lokalbestämning,

se nedan. - r. 24, taflan, den tafla på vilken kundernas
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förtäring antecknades med krita. Noteringen ströks ut

vid betalning och fick stå kvar om kunden hade serve-

rats "på krita". - Hyner, Heinrich Huner. Han inne-

hade vid den aktuella tiden Börskällaren i Börshuset

vid Stortorget, inte "Hamburgerkällaren". Börsen var

från början en av Par Bricoles fasta lokaler, och säkerli-

gen är det denna Huners källare som i visan råkat få ett

vilseledande namn.

Visan har att döma av rubriken avsjungits vid Par

Bricoles vårhögtid 1789. Om detta sällskap och dess

högtidsdagar, se ovan, s. 28.

Melodin till n:o 96

Tidigare utgivare har inte vågat gissa vilken melodi

Bellman här har använt, men med hjälp av det stora

antal texter från den här perioden som någorlunda har

kunnat dateras kan man på metriska grunder sortera in

även denna visa i den familj som bl. a. innehåller FS

21. Se melodikommentaren på s. 267 ovan och n:o 86

på s. 250 i melodibilagan.

Detaljjusteringar i melodin till n:o 86, krävs.

Mindre rytmiska variationer är något typiskt för

Bellmans behandling av detta strofiska mönster, jfr

melodikommentaren till n:o 90, s. 276. Här saknas

åttondelsupptakterna i visans inledande upprepade

period, med undantag för takterna 7 och 15 (versra-

derna 3 och 7, där det feminina rimslutet bildar upp-

takt). Upptakten till den avslutande perioden har, lik-
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som i FS 21, två sextondelar i stället för en åttondel.

Slutkadensen har antagligen utformats på följande sätt

jp > H n n 1

Om den in - tet, gos - sar. nu för - slår,

r' UJ - ' é '

Kys - sen mig, gos - sar, på ö - ra!

Men Stavelsernas fördelning på sextondelarna varierar

något från strof till strof

En ev. felskrivning i VXJ 1 eller dess förlaga har för-

anlett Sondén till följande kommentar till r. 7-8 på s.

175 (SU 1, s. 248):

Och ej har sin flaska kär,

Är en skälm tillpunkt och pricka.

Dessa verser äro ej symmetriska med de motsvarande i de öfri-

ga stropherna. Utg. har dock ej sett någon annan läsart.

Tar man bara hänsyn till melodin och strofformen är

problemet lättlöst. Raderna kan helt enkelt ha kastats

om. Låter man dem byta plats får man med ett par

extra toner i takt 16 en sångbar variant:
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Ser man saken ur språklogisk synvinkel försämras på

detta sätt satsernas mening. Det kan ha varit detta som
har föranlett någon, Völschow eller VXJ-redaktören, att

kasta om versföljden.

"Just i förrgår" hör till de texter som inte togs upp i

förteckningen över parodifamiljens medlemmar i StU

XVI, S.J97/

S. 176: N:o 97y Hustrun utslänger

Vhw 4, s. 70. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: Vhw 4.

Avvikelse från textkällan:

R. 6: Vhw 4 har dubbla repristecken efter raden.

Melodin har i BHB:s tappning bara utrymme för en

enkel radrepris.

Ordförklaringar:

R. 3—4, Slottscancelli slänger I Utslag, Slottskansli utfär-

dar lagsökningsdomar. Slottskansli, där skaldens far en

gång hade sin sekreterartjänst, var överståthållarämbe-

tets kansli för bl. a. lagsökningsärenden.

Melodin till n:o 97

Med hjälp av databasen över bellmanska strofstruktu-

rer återfinner vi, tack vare den ovanliga strofformen,
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med stor säkerhet den ursprungliga melodin. Formen
återfinns i två strofer som ingår i Bacchanaliskt

Härholds-Capitel hållit på Sulpitii dag den 20 April

1771 vid Baron Tilas' afresa til beskickningen i

Constantinopel: "Ty jag har supit" och "Aldrig jag sma-

kat" (StU IV, s. 139 o. 140 - jfr även den fåordiga men
i sak korrekta musiknotisen på s. 245.)

Melodin till ordensvisorna bygger på den inledande

arian i Pergolesis populära operett La serva padrona

med libretto av J.-A. Nelli, som i fransk översättning av

Baurans [La Servante maitresse) spelades inte mindre än

17 gånger på Bollhuset mellan 1756 och 1770.

Bellmans melodi har säkert från början markant avvi-

kit från källmaterialet, något som en jämförelse mellan

utskriften ovan och melodin i BHB bekräftar.

Sannolikt bygger Bellmans strofer på en gehörsuppfat-

tad variant av Pergolesis melodi.
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Melodin till den gamla ordenshandlingen var på två

sätt aktuell under 1780-talet. Häroldskapitlet — utan

Tilas' namn på titelbladet - trycktes 1786 i fjärde delen

av BHB, med noterna till "Ty jag har supit" som n:o 1.

Under hela decenniet gick också operetten Pigan hus-

bondefru, Envallssons översättning av Pergolesis La

Serva padrona, på olika teatrar. Enbart på
Munkbroteatern gavs den 14 gånger mellan den 20

november 1784 och den 24 augusti 1791. Som Julius

Bagge visat i sina anteckningar ingår den lilla melodi-

stumpen även där (se musikkommentaren i StU IV, s.

245 ). Det är därför inte märkligt att under senare

delen av 1780-talet finna ytterligare en text till den,

och den nya textens anspelning på en kuvad make pas-

sar väl in i det Pergolesiparodiska sammanhanget. Inte

desto mindre har Bellman för den yngre visan bibehål-

lit sin fi:ån källan avvikande strofForm och melodivari-

ant.

Visan ingår här i melodibilagan på s. 252, med
melodin i BHB:s tappning och utan det harmonise-

rande ackompanjemang Drake gav den i Musik till

Valda Skrifter år 1837.

S. 177: N:o 98y Fredrik, om din lycka mån

Vhw 4y s. 99. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: Vhv^ 4.

"Dålig" har VU-redaktören antecknat i marginalen till

texten i Vhw 4 (se kommentaren till n:o 39, s. 170).
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Texten förbigicks i VU och var därför inte tillgänglig

för SU och CU. Också i StU:s Dikter till enskilda har
namnsdagshyllningen hoppats över.

Avvikelser från textkällan:

R. 5jägnar, Vhw 4: 'fägnär - r. 29, hägnar, Vhw 4: 'hägna

.

Vem som uppvaktades på Fredrikdagen den 18 juli

1788 framgår inte av Völschows avskrift.

Namnsdagsbarnet är en ung man, men i övrigt saknar

han drag. Det går knappast att avgöra om sången är

Bellmans personliga hyllning eller om han skrivit den

på uppdrag av någon annan.

Melodin till n:o 98

I Vhw finner man ingen timbre, men den synnerligen

komplicerade stroftypen uppvisar ett samband med
n:is 67 och 69 i denna del, och genom dem med
"Harmonie-Musikens Polska" i Envallssons Kronofog-

darne. (Se kommentaren på s. 232 ovan.)

Visan skall sjungas enligt den långa utformningen

av melodin med en triodel följd av ett dacapo (n:o 69,

s. 242) och inte i den korta variant som här tryckts som
n:o 67.

Avsnittet r. 10-12 skulle behöva förlängas med en

rad - genom inskott eller upprepning - för att över-

ensstämmelsen skall bli exakt. Övergången till musik-

styckets huvudtema störs dock inte nämnvärt av att

takt 16 utelämnas, och därför behöver man inte förut-

sätta ett fel i avskriften.
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S. 178: N:o 99y När min herre tänder ljuset

Vhw 6y s. 335. (Ej tidigare tryckt.)

Dat.: Vhw 6, innehåll.

Attr.: Vhw 6.

"utesl." - uteslutes - har VU-redaktören antecknat i

marginalen till Vhw 6 (se kommentaren till n:o 39, s.

17Ö).

Det går inte att avgöra vem som fick glasögonbågarna,

inte heller vem som gav bort dem - Bellman skrev ofta

julklappsrim på beställning (se ovan, s. 261).

Sannolikhetsdateringen till julen närmast före

avskriftstillfället kan förstås ifrågasättas. Namnet
Maritha i förening med "fattighuset" för tankarna till

Bellmans ungdomstid och till fattighusvisorna till

Ingrid "Mareta" Lissander, men det kan vara en tillfäl-

lighet och en association som leder vilse (se StU XIII,

s. 47, 77, 109 o. 224).

S. 179: N:o 100, Kors, ur mundgipan hvadrödafloder

VU I s. 203. (SU 5, s. 48.)

Dat. o. attr.: lakun i Vhw.

Om lakunen i sviten Vhw 1-7, se kommentaren till

n:o 96, s. 288 ovan. Texten i den tryckta förlagan har

här följts bortsett från följande avvikelser:
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S. 179 r. U.Aj-aj. aj-aj, VU 1: 'Ej-ej, ej-ej'. Völschow
skriver genomgående ej' i stället för aj". Det är en pri-

vat skrivart som troligen bottnar i en attraktion från

ryskans ei' hos den tyskfödde avskrivaren. Redan i SU
5 är ändringen genomförd. - r. 21, låtsar, VU 1: 'lot-

sar'. VU 1 följer Völschow^s stavning som måste beteck-

nas som felaktig, både i förhållande till 1700-talsbruket

och till ordets etymologi. Också denna rättelse är

genomförd i SU 5. - r. 25, Säg oss (så SU 5), VU 1: 'Säg

om'. Sondén har uppfattat meningen som parallell till

den som inleder nästa strof (s. 180 r. 1). Det ger en

bättre mening och är helt säkert riktigt.

Ordförklaringar:

S. 179 r. 4, hyckling, böckling. - r. 22, Vrida hans ran-

kor Pressa hans druvor. - r. 26, kramat med oss din

citron, blandat din bål tillsammans med oss. Pressad

citron är en ingrediens i t.ex. bischofsbål.

S. 1 80 r. \, om nedrig du nog kan vara, om du kan vara

nog nedrig. - r. 6 är svår att förstå i sitt saiiimanhang.

Det är rätt sannolikt att raden är korrupt, att den

ersätter en lydelse som VU-redaktionen funnit stö-

tande. Jfr t. ex. varianterna till n:o 39 ovan.

Slutenheten mot omvärlden, bortstötningen av de

främmande element som kunde misstänkas gå nykter-

hetens ärenden är typisk för dryckeslaget sådant det

beskrivs i de traditionella dryckesvisorna (se Bo

Nordstrand, Bellman och Bacchus, Lund 1973, s. 43ff

o. s. 81 där exemplen är hämtade från texterna i StU

I
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XIV s. 26, 175 o. 215). Visans tema är alltså typiskt för

en väl etablerad genre, men att främlingen beskrivs

som "en törstande spion" kan vara färgat av den ak-

tuella tidsatmosfären. Den Reuterholmska tiden hade

börjat och den inre spionageverksamheten var omfat-

tande inte minst under dess första skede.

I vilket "dryckeslag" visan framförts är inte känt,

men den burleska tonen är typisk för Bellmans backa-

naliska underhållningsvisor i Par Bricole.

Melodin till n:o 100

Tidigare utgivare har inte identifierat melodin, och här

saknas ju varje handskrivet underlag. Små detaljer i

strofformen tyder på att "Trumslagarn ramlar i gränd

på fyra", n:o 60 i denna del, kan ha stått modell för

visan. Fördelningen av tryckstarka och -svaga stavelser

i strofens början är densamma i båda visorna:

XxxXxxXxXx / XxxXxxXxxX. De båda visornas bur-

leska bild av livet i gränden är också något som antyder

att en släktskap kan föreligga. Kan föreligga - strof-

mönstret är tillräckligt "fyrkantigt" för att kunna

anpassas till andra melodier - t. ex. till den i FE 4 och

8.

Om "Trumslagarn ramlar i gränd på fyra" med dess

timbre "Reveillen" har stått modell för denna visa skall

den alltså sjungas till dess melodi. Se kommentaren på

s. 220 ovan.
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S. 181: N:o 101, Om Prinsen utafBrunswig nalkas

VU L s. 205. (SU 1, s. 240 efter VU 1.)

Dat. o. attr.: lakun i Vhw.

Om lakunen i sviten Vhw 1-7, se kommentaren till

n:o 96, s. 288 ovan. Texten i den tryckta förlagan har

här följts bortsett från följande:

R. 2 o. A, prinsen, VU 1: 'Prinsen. - r. 25, légalité, VU
1: Tegalité'.

Ordförklaringar:

R. 1 , Barbara dag. Par Bricoles högtidsdag, normalt på
Barbaradagen den 4 december. (Se ovan s. 50.) - r. 2,

prinsen utaf Brunswig, hertig Karl Vilhelm Ferdinand

av Braunschweig, se nedan. - r. 10, olive-qvisten, freds-

symbol. - r. 11, sprunda, öppna ett sprund eller tapp-

hål. - r. 12, räcken, arraken. - polacken (enl. Carlén),

"sammanblandadt mjöd och brännvin, som dracks ur

större vinglas". - r. 16, riksgäld, statsskuld, här givetvis

skämtsamt med syfte på den privatekonomiska balan-

sen. - r. 19, niska, nitiska. - r. 22, panacée, (eg. univer-

salläkemedel) blandning av kaffe och brännvin, kaffe-

kask. - r. 25, Végalité, jämnlikheten (se nedan).

I ovanligt stor utsträckning späckar Bellman denna

Barbaravisa med lekfulla anspelningar på aktuellt

nyhetsstoff. Hertigen av Braunschweig hotade revolu-

tionens Frankrike i sin egenskap av överbefälhavare för

den preussisk-österrikiska armé som, bl. a. som svar på
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drottning Marie Antoinettes nödrop, ryckt in i landet

för att återställa monarkin. Kampanjen inleddes med
ett "manifest" av den 25 juli som hotade Frankrikes

befolkning med gruvlig vedergällning om deras kunga-

familj utsattes för fler kränkningar. Bellman svarar med
ett lika grymt ultimatum Ihjel, ihjel, bäd' barn och

makar, I Om intet om inte hertigen följer Barbaras

exempel och låter tvisten gå till förlikning under skålpå
skål.

Den stora statsskuld Sverige ådragit sig, framförallt

på grund av kriget mot Ryssland 1788-90, var det mest

akuta problem som förmyndarregeringen för Gustaf IV
Adolf hade att brottas med under hösten 1792. De
skuldförbindelser regeringen hade utfärdat löstes in

genom utgivning av nya riksgäldssedlar och en allvarlig

inflation blev följden. Riksgälden var inte bara ett poli-

tiskt samtalsämne, den kändes i var mans plånbok.

Medborgerligheten blir vår gäst. Medborgare och

medborgerlig är för visso inga nya ord i Bellmans dikt-

ning - de uppträder ofta i hans beredskapsdikt under

Gustaf III:s krig (se t. ex. "Fäderneslandets försvar",

StU XVI s. 62 passim). En frihets vän är inte heller

någon unik företeelse i hans texter, men när bröderna

vandrar hem från festen sjungande om jämnlikhet med
det franska revolutionära slagordet égalité får både

medborgerlighet' och 'frihet' en annan klang än de har

i hyllningsdikterna till revolutionsfienden Gustaf III.

Hertigen av Braunschweig, befälhavaren i den kampanj

Gustaf III själv hade velat ställa sig i spetsen för, nalkas

i inledningen inte som en vän utan som en tänkt

fiende.

Det här är ingen politisk visa, den innehåller såvitt



Kommentar 301

jag kan förstå inte någon allvarligt menad ideologisk

text. Bellman förespråkar som så ofta förbrödringen vid

glaset, denna gång mot bakgrund av konfliktsituatio-

nen i och omkring Frankrike. Men man kan fråga sig

varför han väljer denna bakgrund - som han troligen

inte hade kommit på idén att välja under Gustaf III:s

livstid - och varför han åtminstone skenbart ställer sig

på revolutionens sida, mot Braunschweig, på små-

timmarna lallande om frihet, jämnlikhet och medbor-
gerhghet.

Bellman gör ofta visor av det aktuella samtalsstofifet.

Han bearbetar det poetiskt på ett sätt som påminner om
senare tiders författare av tidningars dagsverser, det är det

som gör det så svårt att få ett grepp om hans egna vär-

deringar. Och liksom dagsverspoeterna gör visavi sina

förväntade läsare, undviker han oftast att vara inoppor-

tunell. Trots att septembermorden redan ägt rum när

visan skrevs, trots att Tuilerierna redan stormats och det

franska kungaparet förts till sin sista arrest (ingenting av

detta var okänt i Sverige den 15 december 1792), ligger

hans lekfulla flirt med den franska revolutionen väl i

linje med den hållning den svenska regeringen under

Reuterholms inoficiella ledning ännu intog.

Det här är en av Bellmans märkligaste visor. Det är

skada att originalet - t.o.m. originalavskriften - har

gått förlorad, och att det enda vi har i behåll är en text

publicerad under den Bernadottska censurens ögon.

Förmodligen har detta varit en dikt för deklamation

eller läsning. Bellman har skrivit mer än 30 andra tex-

ter över samma metriska mönster, och i gruppen ingår,

så vitt jag vet, inga visor.
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S. 182: N:o 102, Svaren ja, I Bacchi män

Sdn 3, s. 34. PB n:o 13. (EU 2, s. 330, efter Sdn 3.)

Dat., se nedan.

Attr.: Sdn 3.

Sondéns överskrift, "I PB", är troligen inte autentisk

som rubrik, men säkert en riktig lokalisering. Det inne-

bär att skålvisan, med sin för ordenslivet typiskt rituel-

la ton, har tillkommit medan Bellman var verksam som
skald i detta sällskap, någon gång under 1780-talet eller

under 90-talets första år - exaktare än så kan visan

knappast dateras för närvarande.

Det PB-manuskript i vilket visan ännu återfinns är

den avskriftssamling i folio som påbörjats av CM.
Völschow och fortsatts av DG Nescher. Det är dess-

värre bland Neschers avskrifter den står - denne stor-

samlare av Bellmansvisor i andras avskrifter (Nhr A, B
och C) återgav själv usla läsarter (se variantförteck-

ningen) och hans egna uppgifter om författarskap är

ofta opålitliga. (Jfr kommentaren till n:o 11 på s. 66
ovan).

Sondén är i alla avseenden tillförlitligare, och det

finns skäl att beakta den anteckning han gjort under

sin avskrift, "efter Bellmans egen handskrift. P.B.". Sdn

3, där visan förekommer, är en brokig samling av

Sondéns och andras avskrifter, småtryck och

Bellmansautografer, allt införlivat med utgivarens

material under tiden mellan 1813 och 1835-36, då SU
utgavs. Sannolikt var Sondén vid denna tid förtrogen

med Bellmans handstil, och jag utgår därför från att

det på hans tid fanns en egenhändig Bellmansutskrift i
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Par Bricoles ägo som han följt.

Flera av Par Bricoles värdefulla arkivalier skingrades
under 1800-talet. Mycket har återställts, t. ex. en
Bellmansutskrift av visan "Hvad är klockan nu på
dagen?" (StU X, s. 22) som också den är avskriven i

Sdn 3 tillsammans med ett likalydande äkthetsintyg av
Sondén. Den återkom till Par Bricole 1957 (se StU X,
s. 180) och kan därigenom bestyrka värdet av Sondéns
handstilsbestämning. Sällskapets nuvarande arkivarie,

FD Lars Wikström, har försökt spåra den egenhändiga
utskriften av "Svaren ja" - dessvärre utan resultat.

Varianter:

R. 2, PB: 'Jo! - Wi Ja! - Wi swara . - r. 4, Broderskap,

PB: 'Bröderskap'. - r. 7, Bland, PB: 'Med'. - r. 10, Och

fram. PB: 'Fram då'. - r. 12, Vi sku, PB: 'Wi här'.

Ordförklaringar:

R. 11, oss para, förena oss. - r. 12, sprundct, vinfatets

tapphål.

Melodin till n:o 102

Ingen av de bevarade källorna ger någon melodianvis-

ning, och Eichhorn har inte identifierat melodin.

Strofformen indikerar att "All Olympens liufva sus"

(StU IX, s. 197) kan vara skriven till samma melodi

som "Svaren ja...", men vi vet inte heller hur denna

födelsedagssång till Anna Brita Wendelius har sjungits.



304 Kommentar

(Om adressaten, se StU X, s.l05ff) Den är dock date-

rad-till den 18 maj 1784.

Strofformen kan i vissa fall antyda en ungefärlig till-

komsttid för odaterade texter, och tillsammans med
Sondéns överskrift "I PB" ger den här stöd för tanken

att visan har skrivits under 1780-talet.
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Tillägg

Liksom i föregående delar av Standardupplagan (fr. o.

m. del XIII) har jag från textdelen avskilt sådana texter

som inte med tillräcklig säkerhet kan tillskrivas

Bellman.
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N:o 103

Melodi: Recipe fyra V^iolister

Skål för det kön som hjertat gläder

Med sina ögons ljufva blick!

Vi styra länder, folk och städer,

De styra oss; men drick drick drick!

Flickans skål ehvar hon fmnas må!

Har du ingen så kom och drick ändå.

Både för dem som redan ha fått och för dem

som fa få få.

[Avskr 1765]

Win 1, s. 6. Blr, s. 379. Vs 86:1, s. 1. DGr 2, s. 13.

Nykp, s. 214 (EU 1, s. 48 efter DGr 2.)

Dat.: Win 1.

Attr.: DGr 2 (o. Nykp) gentemot \'s 86:1.

I Vs 86:1, Slip Visor (if okiiifuic Auctorcr, har \'ölscho\v

skrivit av sådana visor ur Wallens samling (Win) som
han inte identifierat som Bellmansvisor. Völschow är

sakkunnic^are än Hedvic^ Ulrica de Geer, men naturligt

nog osäkrare i sina negativa än i sina positiva attribu-

tioner. DGr 2 och Nykp är inbördes så nära besläktade

att dc skall betraktas som en enda attributionskälla.
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Varianter:

R. 3, ögons ljufua blicka DGr, Nykp: 'liufva ögons blick'.

- r. 3, länder, DGr Nykp: 'riken'. - r. 6, Flickans, DGr,

Nykp: 'Fästmöns'. - r. 8 är delad i DGr o. Nykp.

I Blr inleder strofen en trestrofig "Riksdagsskål" vars

två följande strofer börjar "Herrar och män som riket

hägna" och "Skål för vår Thure Rudbecks ära". Dessa

uppträder i Win som fristående visor, men på samma
sida (Win VII, s. 383, den förra med en bättre variant

i Win X, s. 155). Den senare har skrivits av av Vhw, i

Vs 86:1 (s. 132) - alltså som en visa med för skrivaren

okänd auktor. Om Blr:s koppling är autentisk styrker

det Wln-dateringen till 1765 - det var då Thure

Rudbeck valdes till lantmarskalk. Något stöd för en

Bellmansattribution skulle det emellertid inte innebä-

ra.

Melodin till n:o 103

Timbren "Recipe fyra Violister", som syftar på en visa

av Tilas, står över ett stort antal visor i Win, och lika

många har "Skål för det kön" som timbre. De ingår i

en stor parodifamilj, och några av dess särdrag åter-

kommer i flera av dess visor, speciellt slutardens upp-

repning: "och för dem som få få få". Någon hithörande

melodi har dessvärre inte kunnat identifieras.

Mer och mindre exakt uppträder visans metron i

flera texter av Bellman och andra. Till Bellmans egna

visor inom parodifamiljen hör:
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Bacchus, sätt upp din målade tunna Avskr. 1767 StU XIV, s. 102

Bacchus är klädd liksom en annan Avskr. 1767-68 StU XIV, s. 172

Se kommentarerna till dessa visor, StU XIV s. 172foch

275f.
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N:o 104

Foten sig i dansen svingar,

Hjertat hemligt röres,

Ögat sig så ofta tvingar

Från sin enda ro.

Kärleksgudens toner klingar,

Takten snart förstöres.

Tiden ljufligt man tillbringar

At sig lycklig tro.

Damon kan ej längre dröja.

Han för Iris träder

At den rena sanning röja.

Det hon honom gläder.

[Avskr. 1766]

Win 4, s. 131. Åkn, s. 9. (BPA, s. 6 efter Åkn.)

Dat.: Win 4.

Attr.: Åkn.

Åkn är en visbok som väsentligen innehåller

Bellmanstexter. Undantagen - av vilka flera säkert varit

medvetna för den ursprunglige skrivaren - är emeller-

tid så många, att visbokens värde som attributionskäll-

la är svagt.

Den äldre texten i Win 4 återges här normaliserad.

Wln-avskrifterna har en dokumenterad närhet till

Bellman vilket avskrifterna i Åkn saknar. I detta fall ger

också Wln-avskriften bättre läsarter.
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Varianter:

R. 1, sig i, Åkn: uti'. - r. 11-12, Åkn: 'Will sin rena

oskuld röija; / Att hon

Melodin till n:o 104

Över texten i Åkn finner man endast ordet "Air:", och

i Win har en timbre skrivits in och sedan strukits över,

"Sätt ej vänskap uti våda". Det kan tyda på att också

Wallen har gått analytiskt tillväga med sina i efterhand

inskrivna timbres, att han inte alltid haft den rätta

melodin "in mente".

Ett strukturellt bättre melodival för den här visan

kunde hämtas från "Jag är född i Vestergylfn" - så bör-

jar en visa av C. I. Hallman från 1776 till en melodi

som var populär under hela senare hälften av 1700-

talet. Här rör det sig emellertid om ett strofiskt mön-
ster som är så enkelt, att dess metriska struktur inte för-

mår övertyga om att ett sådant melodival verkligen

träffar rätt källmelodi.

Dock vet vi att Bellman känt till och begagnat

samma melodi som Hallman använde till "Jag är född

i Vestergylfn". Den förekommer i två olika tappningar

i Fredmans sånger, i n:o 28 (från 1780 eller något tidi-

gare) och i n:o 29 (från 1773). Om man använder

molldelen av melodin till FS 29, "Grannas Lasse klang

på Lyran, / Lät oss dänga, flänga" finner man hur lätt

den äldre texten låter sig anpassas och hur nära sånger-

nas incipiter står varandra:
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V-
^ '

Fo - ten sig i dan-sen svin-gar, Hjer-tat hem-li^ rö - res,

Kär-leks- eu-dens to - ner klin-ear, Tak- ten snart för - stö - res.

Ö - gat sig så of - ta tvin-gar Från sin en - da ro.

Ti-den Ijitf-ligt man till- brin- gar At sig lyck-ligt tro.

å
Da - mon kan ej län-gre drö-ja. Han för I - ris trä - der

I
At den re -na san-ning rö-ja. Det hon ho -nom glä - der.

Den enda avvikelsen från notbilden av FS 29 är art en

fjärdedel här tillagts i slutet.

Observera att den durdel som avslutar FS 29 helt

säkert är ett tillägg, sannolikt Bellmans eget - jämför

med det förmodade melodiska ursprungsmaterialet så

som det i en version från 1783 avbildas i FS 1992:2 på

s. 256. Ovanstående koppling av text till melodi saknar

vetenskapligt stöd, den måste betraktas som hypote-

tisk.
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N:o 105

Det är din skål min vän; :||:

Om glaset ditt utdruckit är,

Så slå det fullt igien;

- Hvem? - Du! - Jag?

- Ja! Ja! Ja! Så gör hvar redlig sven.

Jag önskar dig må väl; :||:

At riket om sin frihet rår,

Men at du är en träl,

- Hvem? — Du! — Jag?

- Ja! Ja! Ja! Det har så sina skäl.

En träl af dens behag :||:

Som stiftar dina nöjen

Och gör din styrka svag.

- Hvem? — Du! - Jag?

- Ja! Ja! Ja! Det är så flickors lag.

Nåväl, var då ej sen! :||:

Det vare vackra flickors skål,

Den dricke hvar och en.

- Hvem? - Du! - Jag?

- Ja! Ja! Ja! Den dricke hvar och en.

[Avskr. 1767]
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Win 9, s. 265. ÅU s. 139. Vs 86:1, s. 158. (BPA, s.

111. EU 1, s. 37. Båda efter Åkn,)

Dat.: Win 9

Attr.: Åkn gentemot Vs 86:1.

Beträffande Åkn:s svaghet som attributionskälla, se

kommentaren till n:o 104 på s. 309.

Texten återges här, normaliserad, efter Åkn, bortsett

från det repristecken som efter Win 9 tillagts efter vers

1 - se melodikommentaren - och bortsett från de tan-

kestreck som här infogats för att markera replikskiften.

Wln:s version är verbalt svag. I r. 7-8 får den en ton av

frihetstida politisk visa: Att Riket om sin frihet rår,

men ingen blifver träl', och i r. 1 1-12 brister samman-
hanget: 'En Träl har det behag, / Att skifta sina nöjen

ock at göra styrkan svag (... Ja, ja, ja, det är så flickors

Lag.)'.

Avskriften i Åkn inleds av Air:' följt av ett tomt not-

system, och den avslutas med en vinjett föreställande

ett brännvinsglas över ett av en pil genomborrat hjärta.

Melodin till n:o 105

I Win 9 har visan timbren "Din skål min k[ära]

br[or]", vilken leder till en visa med samma metriska

form i Win 1, s. 163. Båda har upprepningstecken efter

strofernas första vers. Det saknas i Åkn, men dess

avskrift har ingen information om melodin att lämna.

Inte heller Eichhorn har identifierat eller kommenterat

melodin. Strofformen tycks vara unik hos Bellman, om
det nu rör sig om en Bellmansvisa.
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N:o 106

Du fähund du, som hjorden aktar,

Kasta dig för Zephis ner!

Om henne Damon eftertraktar,

Bit och sUt och tjut jag ber.

Hon har min eld, den sig ej sagtar.

Kom hit - bit - sht!

Och försvara min person.

Ja, försvara Celadon.

[Avskr. våren 1769]

Lsr 3> 5. 11. Vhw 3, s. 110. (Ej tidigare tryckt.)

Dat.: Lsr 3.

Attr.: Vhw 3.

Det skiljer nästan 20 år mellan de båda avskrifterna,

men texterna är likalydande. I marginalen till Vhw 3

har VU-redaktionens lektör noterat "usel". Det är där-

för den tidigare förblivit opublicerad. (Se kommenta-

ren till n:o 39, s. 170.)

Anders Lissander har inte markerat texten med
CMB. Han är genomgående mycket noga med att i

förekommande fall ange Bellmans författarskap, så

noga att man också kan tillmäta hans negativa attribu-

tioner - avsaknaden av ett "CMB" - betydelse. Det ger

mig anledning att här ifrågasätta riktigheten i

Völschows attribution. Vid en konflikt mellan rv^å
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jämngoda attributörer bör den vars bestämning gjorts

medan texten var ny ha företräde.

Ordförklaringar:

R. 1 , fähund, vallhund. - r. 2, Zephis, liksom Damon
och Celadon standardnamn inom den konventionella

pastorala lyriken.. - r 5: Hon har min eviga kärlek.

Den obetydliga textens sentida uppdykande i Vhv^ 3 är

gåtfullt. Den står där, bortsett från en mellanliggande

text, i anslutning till ett par andra, av allt att döma mer

sentida pastorala bagateller, n:o 61 och 62 ovan.

Melodin till n:o 106

Varken Lsr 3 eller Vhw 3 anger någon timbre, och

strofformen uppvisar ingen påtaglig likhet med någon

annan i databasen över strofstrukturer. Melodin förblir

okänd.
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N:o 107

Fader Apollo och Astrild kära du!

Hjelpen vackert, kära gubbar, hjelpen mig nu.

När mitt öga ser utaf de täcka ett par.

Lustigt kämpa, segrar vinna uti nöjda dar.

Längst uppå Pindus jag lefver, arma man,

Bland poeter, uselheter, öden om hvaran.

Verlden skådar jag i stillhet, just som hon är,

Våra damer som en fackla, den oss döden bär.

Nöjdaste damer, er verld hon blifve lätt!

Lefnadsdansen, som en polska, som en menuett!

När den bleka hjelten äntlig tar edra lif.

Då gån ur ringen, glömmen våra matta tidsfördrif.

[Avskr. 1770-72]

Akn, s. 173. (BPA, s. 140. EU 1, s. 148. Båda efter

Åkn)

Dat. o. attr.: Åkn.

Beträffande Åkn:s svaghet som attributionskälla, se

kommentaren till n:o 104 på s. 309. Åkn:s text återges

här normaliserad.
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Ordförklaringar:

R. 1 Apollo anropas här, som oftast hos Bellman, i sin

egenskap av skaldekonstens gud. - Astrild är kärleksgu-

den. - r. 5, Pindus, Apollos och sånggudinnornas hem-
vist i grekisk m)n:ologi. Geografiskt den dominerande
bergskedjan i norra Grekland. - r. 6, uselheter, eländen.

- öden, skiftande öden. - r. 8, se nedan. - r. 11, den

bleka hjelten, döden här närmast i överensstämmelse

med antik grekisk uppfattning, Thanatos, en skön och

blek yngling som bär en nedvänd fackla (jfr r. 8).

Avskriften i Akn avslutas med en tecknad vinjett: I cen-

trum en brant kulle på vars topp den vingade hästen

Pegasus piruetterar - Pindos. Däruppe står en figur,

kanske en ftolspelman, vänd mot en ring av dansande

till höger om kullens fot - skalden själv som lever

"Längst upp på Pindus". Till vänster om kullens fot

ligger en k)Tkogård med hällar och kors, och där går

döden med sin lie och sitt timglas - en mer lättritad

gestalt en den Thanatos som uppträder i texten. Det

hela finns med.

Den melodiöst glada visan börjar med en bön om
att Apollo och Astrild skall hjälpa skalden att segra i

kampen om den skönas gunst, och den slutar med en

liten vanitasbetraktelse: livets lust och nöjen är fåfäng-

I lighet. Det är en tvär vändning vars bakgrund antydds i

I

den mellersta strofen: Skaldens liv bland poeter, usel-

heter och öden har lärt honom att se världen som den

är, men vad bet)^der dess sista rad, r. 8?

Är Våra damer ett objekt parallellt till Verlden, alltså

något som jaget skådar, något han ser som en fackla,
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den [som] oss döden bär?, m. a. o. något som respresen-

terar döden? I så fall, döden i vilken bemärkelse -

döden som den eviga sömnen (vilken just Thanatos

normalt gestaltar) eller "den lilla döden", den hos

tidens skalder och inte minst Bellman vanliga bilden

för sexuell extas?

Eller, är Yära damer ett subjekt parallellt till jag^ Ar

det de som betraktar världen som Thanatos fackla, lev-

nadsdansen som en dans på gravens rand?

Till komplikationen hör att facklan inte bara är

Thanatos' utan även Cupidos, kärleksgudens attribut.

Inte minst den mångtydighet och komplexitet r. 8

rymmer, talar enligt min mening starkt för att detta

kan vara en Bellmansvisa.

Melodin till n:o 107

I detta fall har Åkn både en fullgod timbre, "Skåda sin

morgon, sitt öga gnugga glad" och hela melodin utskri-

ven. Timbren hänvisar till den Bellmansvisa som
tryckts i StU XIII på s. 24.

Melodin har kommenterats både i StU VIII (s. 218)

och i StU XIII (s. 55fi. Drakes melodivariant och

arrangemang från 1837 (häfte III n:o 42) återges i StU

VIII på s. 229. Den något svårsjungna melodi som
efter Äkn tryckts här i melodibilagan på s. 253 är en

anglais (en enkel 2/4-kontradans) som har en god

komisk effekt. Inga ändringar av den i Åkn noterade

melodin har företagits.
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N:o 108

Dagakarin pustar och flämtar,

Vid sin späda lutad står.

Lyssnar om uret det klämtar

Och hans förlossningstimma slår. :

Lika så gör ock mitt sinne,

Bröstet det flämtar där inne.

Himmel sakta

Mig betrakta,

Lät din afton svalka mig :||:

Och mitt stoft få gömma sig. :||:

[Avskr 1772]

Win 14, s. 165. Vhw 3, s. 41. Sdn 3 s. 111

(Skillingtryck Örebro 1798)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw gentemot Sdn 3.

Wln:s text, som varit förlaga till Vhw, följs här troget

bortsett från att interpunktionen har justerats.

Den lektör som medverkade vid redigeringen avVU
har vid denna text gjort en anteckning i marginalen till

Vhw 3; "origtigt afskrifven till slutet - förut tryckt" (se

kommentaren till N:o 39, s. 170). Möjligen åsyftas

skillingtrycket från 1798.

Sdn 3 innehåller uppgiften att den lilla visan är för-
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fattad av Samuel Oluf Tilas. Det är anledningen till att

den inte upptagits i SU eller någon av de följande

Bellmansutgåvorna - till att den trots förekomsten i

Vhw 3 inte medtagits i Bo Nordstrands Förstaradsregis-

ter över BeUrnans diktning. Texten ingår emellertid inte

i någon känd Tilassamling.

Varianter:

Skillingtrycket har en melodianvisning: 'Sjunges som:

Jungfrun geck åt Rosenlund etc."

R. 1, Dagakarin, skillingtrycket: 'Dagakarlen. - r. 2,

står, Sdn 3 o. skillingtrycket, går' - r. 3, det klämtar,

Vhw, Sdn 3: ej klämtar'. - r. 4, hans, Sdn 3 och skill-

lingtrycket: 'dess'. - r. 5 och följande, Sdn 3 o. skill-

lingtrycket, se nedan. - r. 9, svalka mig, Vhw: 'nalkas

mig.

Sdn 3 o. skillingtrycket har fr. o. m. r. 5 olika, sins-

emellan avvikande avslutningar som ger visan en annan

metrisk form

Sdn 3:

likaså, kärlekens wärma

fröjdar — dem, kärlek wil härma

Himmel du som leder oss

lys oss med ditt nådes bloss.

Skillingtrycket:

Lika så ängslan mig mattar,

Sällast den stunden jag skattar :,:

Då min Afton nalkas får,

Och mit Stoft sin hwila når. :,:
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Ordförklaring:

R. 1, Dagakarlriy dagsverkaren, den som är skyldig att

utföra ett bestämt antal dagars arbete åt någon annan.

Avskriften i Sdn 3 ingår i ett brev daterat 1819 (?),

vars underskrift jag inte lyckats tyda. Det innehåller

utom "Dagakarin" tre korrekt attribuerade Tilasstexter:

"Skeppet i stormen arbetar", "Flykten är fåfäng att

w^inna [! skall vara wåga]" vilka båda ingår i skilling-

trycket från 1798 som strof 2 och 3 av "Dagakarin",

samt "När en alWis hand utmätt" (dessutom ett ano-

nymt svar på den senare). Vidare förekommer en lika

korrekt attribuerad Bellmanstext, "Böljan brusar, fru-

sar, slår" (StU VIII, s. 63). Läsarterna ger intryck av att

texterna i något led varit memorerade, och de är delvis

ganska dåliga, men den lilla repertoaren vittnar ändå

om att brevskrivaren varit ovanligt initierad för sin tid.

Det var å andra sidan även Völschow vid den tid då

Vhw 3 tillkom.

Vare sig texten är Bellmans eller Tilas' torde avskrif-

ten i Win ha gjorts några år efter dess tillkomst. Med
sitt livströtta vemod påminner den om en annan

enstrofig Bellmansvisa med vilken den också har haft

gemensam melodi. Den är publicerad i StU XIII (s.

107) och finns i avskrift från 1767:

Stjernan hon glimmar och lockar,

All naturen till sin ro:

Foglen sitt hufvud inplockar;

Ur bullret flyr han till sitt bo. :||:

Så vill ock stundom vårt sinne,
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I enslighet få slutas inne;

Ej att blänka

Men betänka:

Tidens afton är så dyr, :||:

Lycklig den i stillhet flyr. :

1

1

:

Men tonfallet är ingalunda främmande för Bellmans

vän och skaldebror Tilas:

Du som plär Naturen söfva,

Minsta lif Ditt Wälde pröfva:

Kom att mitt bekymmer döfva!

Midnatt kom at lisa mig!

[Tidsfördrif, s. 73]

Melodin till n:o 108

Visans melodi har inte kunnat identifieras.

Skillingtryckets anvisning, se variantförteckningen

ovan, är inte att lita på. Den utgör en förstarad med en

annan meter, och folkliga visor i Geijer-Afzelius' och

Arwidssons samlingar med denna början har mycket

kortare strofer. Det fmns inget spår av folkvisans

typiska omkväde i "Dagakarin pustar och flämtar".

Däremot finns det två andra Bellmansvisor som av

allt att döma har haft samma melodi, utom den som
nämns i textkommentaren "Tänk om min himmel så

laga" (StU XIV, s. 166), som finns i avskrift från

1767-68. En jämförelse mellan dessa tre visors i detal-

jer avvikande stroftyper ger en bättre föreställning om
den gemensamma melodins metriska utformning -

men den hjälper oss inte att sjunga visan.



Tillägg 323

N:o 109

At rimma i hvar - rad

När vinet gör mig - glad

är väl att fylla - blad,

men uppå detta - viset

får ej ApoUo - priset.

Jag tror, min kära - bror,

Den konsten är ej — stor

en skald från fyil[nad] skilja

Dock straffa ej min vilja.

[lOaug. 1781]

Vf36:9 (Lös lapp. Ej tidigare tryckt).

Vf 36 är en kapsel betitlad "Bellmans Skrifter" som
innehåller ett antal av varandra oberoende manuskript,

bl. a. flera autografer och avskrifer vars proveniens är

bestyrkt (se t. ex. kommentaren till n:o 26 på s. 116
ovan och kommentaren till StU XVI n:o 38, s. 167).

Texten står på en lapp som försetts med blyertsanteck-

ningen "Bout-rimé; rimmen af J. Wellander, versra-

derna af Bellman. / 10 aug. 1781, vid en bjudning hos

W. / (ur W:s papper) / Tr. i N.J.T. / 1866." Den har

också en anteckning gjord av Nils Afzelius: "ej

Bellman".

Eftersom handstilen inte är Bellmans är det förstås

ytterst osäkert om han givit upphov till "versraderna",

men alldeles osannolikt är det ju inte.
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R. 6 i originalet inleds med - r. '^,fyll[nad]. Sista

stavelsen är oläslig. 'Rimfyllnad' förekommer som term

för 'bouts-rimés', och jag gissar att rimfyllaren här gjort

sig skyldig till ett symmetrifel som kunnat avhjälpas

om 'skald' ersatts med t. ex. 'dikt'.
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N:o 110

Moster Plåtens Grafskrift

Tyst, hör det ringer,

Bingel, dingel, dingelidång.

Folket det springer

Till Olof uti språng.

Se deras ögon blöda.

Hvem är den sälla döda

Som nu begrafves med sorg och klagosång? :

Jo, fru von Plåten

I det orappade huset är död.

Hon som på staten

Har skaffat mången bröd.

Fruar, mamseller och sängar,

Kärlek och punsch och pengar

Har altid varit dess lif och understöd. :||:

Stanna, se ståten,

Se Brinckman främst i processionen går,

Quäljes af gråten,

Som upp i halsen står.

Tjuter som en canalje.

Skada, min herr gevalljer.

Platskan är borta, dess make man ej får. :||:
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Nympherna gråta,

Christopher torkar deras tårar af.

Hundarna låta

Infamt vid Platskans graf

Hon nu i mörkret sänkes,

Med nymphers tårar stänkes.

Gråt nu, Christopher, som varit hennes slaf :

[1785, okt. el. senare]

DGr I s. 194. Eht, s. 456. (StU X, komm. s. 13. Betr.

en omdiktning återgiven i Svensk Musiktidning

1882:17, s. 136, se melodikommentaren.)

Dat.: Innehåll, se nedan.

Attr.: DGr 1.

En attribution som grundar sig enbart på textens före-

komst i DGr 1-4 och eller i någon eller några av de

tydligt besläktade samlingarna Eht, Bgm, Emk och

Nykp kan inte anses tillräckligt säker (se ovan, s. 306).

Avskriften i DGr 1 är möjligen äldre än den mycket

sena i Eht. Det är emellertid svårt att avgöra, eftersom

den skrivits in som sista text i DGr 1, med ett bläck

som i färg avviker från huvuddelen av texterna i denna

del. Avskriften kan m. a. o. ha utförts senare på ledigt

utrymme. DGr-texten har här följts, med gängse nor-

malisering, bortsett från en emendation: s. 325 r. 21,

Skada (så Eht), DGr 1: 'Skåda.
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Ordförklaringar:

S. 325 r. 1 Moster Plåtens , se nedan. - r. 5 Olofi S:t

Olof, äldre namn på Adolf Fredriks kyrka. - r. 6, ögon

blöda, tårar rinna. - r. \ \,på staten, i sin rörelse. - r. 17,

Brinckman, helt säkert som Olof Byströms uppger

polismannen Christopher Brinckman (se StU X,

komm. s. 7^. - r. 21, gevalljer, gevaldiger, äldre titule-

ring av poliskonstapel.

S. 326 r. 2, Christopher, se ovan, Brinckman. - r. 7
hennes slaf. Om arten av Brinckmans beroende vet vi

inget, men mycket finns att välja bland: polismannens

professionella beroende av att det finns laglösa? Den
korruptes beroende av att stå kvar på den korrumpe-

randes lönelista? Bordellkundens beroende av bordell-

mammans tjänster? Kombinationer är tänkbara.

Bordellmamman "Lovisa von Plat" var född Fahlberg

och senare gift Cretzmer. Det adliga namnet var ett

antaget nom de guerre som ofta förenklades till

"Platskan". Hon var en inom branchen så framträ-

dande gumma, att hennes namn i tidens diktning,

journalistik och skvaller fick en nästan symbolisk klang

- jfr Kellgrens fräcka bellmanskritik i den första versio-

nen av "Mina löjen": "Och uti Platskans Jungfrubur /

Han KärleksGudens språk fått lära".

Platskan dog i början av oktober 1785, det

bestämmer dateringen av texten. Bellman ägnade

henne en minnesruna, "Platskans öfverfart på Styx i

October 1785" som börjar "Vivat, klang, min vackra

Gumma!" (StU X, s. 4). Den är grovkornig, rolig och

färgstark, börjar med att Bacchus själv efterlyser
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gummans tjänster men av Karon får han veta att

"Fröjas port hon öfvergifvit, / Se'n hon knarkar ner

paulun".

Jämförd med "Vivat, klang, min vackra Gumma"
ter sig DGr- texten ovan som en rätt valhänt imitation

av Bellmans tidigaste visor om begravningsprossesio-

ner. Han hade begåvade imitatörer - och obegåvade.

Till den senare gruppen hörde t. ex. vissamlaren och

sedemera rådmannen J. A. Alegren, som för övrigt själv

och i eget namn skrev en "Visa gjord hos Fru von

Plåten" (DIG 1:8 nr 81).

Melodin till n:o 110

Någon samtida melodi till denna visa har inte påträfif-

fats, men en intressant artikel i Svensk Musiktidning

1882:17, s. 136, vittnar om att visan under lång tid

överlevt och transformerats i folkmun. Författaren till

artikeln, Carl Eric Södling (1819-84), samlade en stor

mängd intressant vismaterial fr.o.m. 1840-talet, och

hans insatser har föranlett en utförlig kommentar i

Bengt R. Jonssons Svensk balladtradition, s. 586ff

Södling skriver i sin artikel:

Då jag under åren 1871-72 upptecknade bortåt ett hälft hun-

dratal till största delen förut obekanta follcvisor efter den rykt-

bar vordne ft)lkbarden "Plut", upptecknades ock en, som jag,

i min Svenska folkmusikens historia, angifvit såsom med stor

sannolikhet vara en vilsekommen sång af sjelfv^a Bellman: af

den store sångaren utgjuten och glömd, men af ft)lksinnet

uppfattad och "transplanterad", samt af följande innehåll:
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Hör klockorna de ringa, de ringa och säja "plingeli plang"!

Ja, klockorna de ringa alt med en sorglig klang.

Hvem är nu blifven döder

Från verldens vedermödor?

Fru Plåten, fru Plåten är lagder uppå bår.

Fru Plåten, fru Plåten, som bodde i det stora hus.

Just midt uti staden, der alltid brände ljus? -

Ja - fröknar och mamseller, pojkar och gesäller

Fla vefvat och lefvat hos henne, sus och dus.

Se Brinkman, se Brinkman, som framför liket trippar och går!

Han dväljes och qväljes, i halsen gråten står;

"tjut ej som kanalje, blek som lilie konvalje,

fru Plåten, fru Plåten du mer ej återfår!"

Melodin till "Mäster Pluts" visa trycktes i tidningsarti-

keln, och den visar påtaglig likhet med en av

Arwidsson upptecknad danslek från Östergötland

(Svenska fornsånger III, s. 163).Det hjälper oss tyvärr

inte att bekräfta äktheten av Pluts melodi som musik-

källa till den eventuella Bellmansvisan.

Under originalanteckningen, som bevarats på
Musikhistoriska Museet i Stockholm, finns en notis

som ytterligare undergräver förtroendet för den med-

delade traditionens äkthet: "Orden omarbetade af utg.,

ehuru med oförändrad hufvudmening af innehållet".

Vad man trots detta kan påstå är att vismaterialet

sådant det nådde fram till Södling hade gamla anor,

och att Plut-visans uppenbara samband med den text

som återfinns i DGr 1 vittnar om att "Tyst hör det

ringer" länge ingått i och omformats av svensk muntlig

tradition.
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Pluts melodi låter sig mycket lätt anpassas till den

eventuella Bellmansvisans ursprungliga text. De enda

ingrepp som har företagits i notbilden nedan är att en

inledande upptakt, en åttondel på a, har avlägsnats och

att avslutande åttondelar i takterna 4 och 8 har ersatts

av pauser.

\ , . ^ h h h K K >^

Tyst, hör det rin - ger, Bin-gel, din-gel, din-ge - li-dång.

1

j\
1 h ju

J-

Fol - ket det sprin - ger Till O - lof ut - i språng. Se

p pp p r p p
de- ras ö-gon blö-da Hvem är den säl-la dö-da Som nu be-grafves med

sorg och kla - go - sång?

Den ungefärligen samtida Bellmansvisan "Från tornens

gluggar", daterad till den 1 januari 1786 (StU X, s. 16),

har antagligen haft samma melodi som "Tyst, hör det

ringer". (Versraderna 5-8 i "Från tornets gluggar" sjungs

på en upprepning av melodins första period.) Man skall

också lägga märke till att båda dessa visor i inledningsra-

derna hänvisar till klockringning - en verbal koppling

som ofta förekommer mellan visor inom samma parodi-

familj. Men det är som sagt trots allt osäkert om ovan-

stående notbild återger en äkta Bellmansmelodi.



Tillägg 331

N:o 111

Solen framtåga

Med qualm och med plåga

Kringspridde sin låga

Till innersta rum.

Böljorna susa

Båd svarta och ljusa

Mot stränderna krusa

Sitt glittrande skum;

Eol bullrar

I luften sig kullrar

Från solklara kanter

Till mörkaste branter

I storm och i fasa

Syns näckarna rasa

Med rosor sig basa

Och sjunga fräckt.

Men Astrild präktigt tåga

Och simma så täckt

I skyn med facklan och med sin båga

Han gunga på molnens fläkt;

Med sömnens Gud, sin frände

Tog Astrild en sväng,

Och till en skönhet på stund anlände

Som gäspa uti sin säng
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Guden sin prakt utbreder

Och bäddar den sköna neder

Kör ur dess stuga

Mygga och fluga

Ser på sin bild förnöjd;

Bjuder alt vackert skåda

Hvad ögat ger fröjd

Men bäst han hjertat har satt i våda

Så flög han upp i sin höjd.

[Avskr. senare delen av 1780-talet]

Eht, s. 318. DGr 2, s. 44. Bgm, s. 101. Sdn 1, s. 112

efter Bgm. (FH, s. 205 efter Bgm. SU 5, s. 370.)

Dat.: Dgr 2, se nedan.

Attr.: Samti. hss.

Handskrifterna och FH är i detalj likalydande på ett

undantag när: på s. 337, r. 24 har Dgr 2, Bgm och Sdn

'en säng'. Det tycks vara en korruption som uppstått

genom felläsning av Eht, som här har trängt in 'säng'

ovanför 'sin' på ett sådant sätt att de två s:en går i

varandra och kan uppfattas som ett. I FH ingår texten

i den avslutande delen "Tillägg", till vars rubrik har

fogats noten "Utg. hafv^a ej kunnat underlåta att såsom

tillägg bifoga följande skrifter, hvilka under tryckning-

en kommit dem tillhanda". Att det verkligen skett

under tryckningen styrks av att Sondén tagit upp tex-

ten i sin samling Ännu otryckta sånger afCM. Bellman

(Sdn; min understrykning) och där i efterhand försett
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den med marginalanteckningen "Tr\xkt i Fredmans

Handskrifter

Bristen på varianter förklaras av handskrifternas

inbördes släktskap. Denna släktskap försvagar samti-

digt attributionen, den har bara en källa, Eht.

Dateringen måste hållas svävande. Den samman-
satta melodin var aktuell för Bellman 1771-72 (se

melodikommentaren), men det hindrar inte att

Bellman kan ha återv^änt till den långt senare. Tekniskt

sett skulle man kunna anta 1771 som ett tidigaste till-

komstår, 1788 som ett senaste - det förra med hänsyn

till melodins äldsta kända förekomst, i Bacchi Fest sjet-

te gången firad 1771 den 4 October och det senare med
hänsyn till avskriften i DGr 2 (Hellquist 1977:1, s. 84).

Avskriften är i varje fall gjord senare än 1785, eftersom

texten i DGr 2 följer några sidor efter den till föregå-

ende visa. (Se kommentaren till denna.)

Avvikelserna från huvudkällan inskränker sig till StU:s

sedvanliga normaliserande ingrepp (se ovan s
13fi).

Varianter:

Rubrik i FH, 'Astrild'. Saknas i de handskrivna käl-

lorna, även i Sdn 1.

S. 337, r. 24, se ovan.

Ordförklaringar:

S. 531 r. 9, Eol (Aiolos, grek. myt.:) Vindarnas gud. - r.

15, en vers med oklar innebörd. rosorV2M givetvis syfta

på näckrosor, men det hjälper inte långt, sig basa, kan

betyda piska eller gissla sig men också värma upp sig.
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Man kan förstås föreställa sig de nakna näckarna som
med näckrosor som ruskor piskar sig som andra bastu-

badare, det är en festlig bild, men den har nog fram-

kallats av rimtvånget. - r. 1 7 Astrild, ett av Stiernhielm

uppfunnet gudanamn avsett att ge den fornnordiska

mytologin en motsvarighet till grekernas Eros, romar-

nas Amor/Cupido. Deras attribut, facklan och pilbå-

gen har Astrild som synes i rad 19 övertagit. - r. 21,

sömnens gud, den romersk grekiska mytologins Hypnos
framställs som son till Thanatos - dödenas gud.

Denne har i sin tur samma attribut som Eros (pilarna

och facklan, ehuru den nedvända). I Bellmans poetiska

språk är emellertid "Sömnens Gud, vår Morpheus" (FE

72), d.v.s. drömmarnas gud, son till sömnguden
Hypnos.

S. 332 r. 5, sin bild, sin avbild, d.v.s. den sköna flickan

som i sin gestalt förkroppsligar kärleken. - r. 6, allt

vackert: Guden bjuder oss att skåda allt vackert som ger

ögat fröjd.

Sången har några iögonenfallande likheter med FE 50,

inte bara den att vara skriven till samma melodi. Solen

respektive solguden Phoebus är den första vi möter,

och inledningarna till andra delen är påfallande lika:

"Eol bullrar / I luften sig kullrar" - "Åskan bullrar / På

molnena kullrar". Också i den kanske första av de tex-

ter Bellman skrev till denna melodi, "Kosteligt väder!",

Collins dans i Bacchi Fest, sjette gången firad 1771, den

4 October" (StU IV, s. 159) handlar det inledningsvis

om väder, men om ett för lantmannen välsignelse-

bringande regnväder. Alla tre sångerna bjuder också på
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ett mindre panteon - gudar och gudinnor ur klassisk

mytologi befolkar dem alla, men där upphör likhe-

terna.

"Solen framtåga" lider av en rad allvarliga poetiska

brister. Framställningens växling mellan preteritum (s.

331 r. 1-4 eller 8 och 17-24, s. 332 r. 9) och presens

(s. 331 r. 5 eller 9-16 och s. 332 r. 1-8) är märUig och
oskön, möjligen betingas den inledningsvis av lättheten

att rimma på den talspråkliga preteritumformen,

"tåga [de]". Den första delens markerat durbetonade

anslag och djärva intervallkliv uppåt är kongenialt tex-

tade i FE 50 där morgonsolen skänker liv åt vatten och

land, byar och städer och i Bacchi Ordenssången,

sjungen av den lyckligt berusade Collin. Men den sol

som framtågar här är den plågsamma värmeböljans

kvävande himlakropp.

Det händer ofta att Bellman återanvänder melodier,

textmotiv och textfraser. Här har emellertid element ur

FE 50 upptagits på ett så mekaniskt sätt att sången sna-

rast ger intryck av att vara en valhänt imitation. Med
hänsyn till att attributionen har ett svagt källunderlag

(endast de med varandra besläktade samlingarna Bgm,

DGr och Eht) finner jag för min del anledning att ifrå-

gasätta Bellmans författarskap. Säker kan man dock

inte vara: Bellman är, även som vispoet, mycket ojämn,

något som inte minst denna del av StU ger flera exem-

pel på.
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Melodin till n:o 111

Som textkommentaren påpekar har visan framförts till

samma melodi som FE 50, något som redan Sondén

noterade i en kommentar i SU 5. De båda säkra

Bellmansvisor till denna melodi, som också behandlas

i textkommentaren, och som är från den 4 oktober

1771 respektive 12 februari 1772, har säkert levat i

muntlig sångtradition fram till dess melodin kom i

tryck i och med FE 1790. Därifrån har den, utan Åhi-

ströms ackompanjemang, hämtats till melodibilagan, s.

254. Några intressanta iakttagelser kan göras.

Författaren till den nya texten har haft ingående

kännedom om den långa och växlingsrika melodin

(som egentligen är två hopflätade melodier - se komm-
mentaren i FE 1990:2, s. 247f). I själva melodiken har

han endast gjort en minimal förändring. (En extra

åttondel har lagts in i takt 13.) Däremot har han gjort

andra, radikalare ingrepp: Triodelen har förkortats med
hela åtta takter (här mellan takt 41 och 42). Det som i

FE 50 (men inte i Bacchi Ordensvisan) är instrumenti-

mitationer har han fyllt med verbal text. Han har allt-

så inte skrivit sin text slaviskt efter epistelns strofmön-

ster utan av detta skapat en musikalisk syntes baserad

på en muntlig uppfattning av visan. Detta talar om
ingående kunskaper om såväl melodins utformning

som om Bellmans eget sätt att behandla den. För mig

talar detta snarare för än emot Bellmans författarskap.

Man skall dock komma ihåg att flera inom Bellmans

bekantskapskrets under 1780-talet (Hallman,

Envallsson m. fl.) hade goda musikaliska förutsättning-

ar att skapa en vispoetisk syntes som denna.
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N:o 112

337

Ack! min himmel hvad för plåga,

Jag är nästan utan hopp.

Hjertat står i ljusan låga,

Ack! jag räds det brinner opp.

Klämta, spruta, slå allarm och skjut.

Ur buteljer drag korkarna ut.

Bort eld och krut.

Bryt sönder Astrilds båga

Och lätt min kärlek få sitt slut!

[Avskr. senare delen av 1780-talet]

DGr 2, s. 50. (Ej tidigare tryckt.)

Dat. o. attr.: DGr 2.

Den enda omständighet som knyter texten till Bellman

är dess uppträdande i DGr 2, andra delen av "Bellmans

Wisor". Det är inte någon helt övertygande attribue-

ringsgrund, så mycket mindre som texten saknas i övri-

ga till DGr relaterade samlingar (Bgm, Eht, Emk och

Nykp).

Det går inte att bestämma när texten har tillkomm-

mit. DGr 2 innehåller texter från 1760-talet och fram-

åt, men avskriften är gjord efter det att "Solen framtå-

ga" har skrivits in i DGr 2, alltså efter 1785.
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Melodin till n:o 112

Avskriften i DGr 2 ger ingen melodihänvisning. Det

strofiska mönstret har en påtagUg likhet med det som
förekommer i FE 76, "Se Hans Jergen hur han sig

bockar" som är daterad 14/9 1771. Själva episteln hör

kanske inte till de mest berömda, men källmelodin,

"Des simples jeux de son enfance" av Rodolphe, var

åter aktuell på 1780-talet: Den användes 1787 till ari-

etten "Mamma orätt misstänkt blifver" i Envallssons

Colin och Babet (andra aktens sista scen). Se den utför-

liga diskussionen om Rodolphes musik i FE 1990:2, s.

330f).

Ack! min him - mel hvad för plå - ga. Jas är
Hjer-tat står i lju - san lå - ga, Ack! jag

näs - tan u - tan hopp. Kläm - ta, spru-ta, slå al -

^ räds det brin - ner opp.

larm och skjut, Ur bu - tel - jer drag kor -kar -na ut. Bort eld och

krut. Bryt sön-der As-trilds bå - ga Och lätt min kär -lek få sitt

12

-1
slut!
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Notbilden har här överförts från FE 1790, utan Åhl-

ströms ackompanjemang. Den något meUsmatiska

sättningen beror inte på anpassningssvårigheter, den

hör till ariettens stil (jfr sättningen av FE 76). En halv

takt i Rodolphes melodi har gått förlorad efter takt 5 -

här liksom i Åhlströms epistelvariant.

För anpassningen till denna text har upptakten till

takt 6 utelämnats, och en rytmisk förenkling har före-

tagits i takt 9. Trots att anpassningen är enkel, måste

denna koppling av text med melodi betraktas som

hypotetisk.
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N:o 113

Förteckning på de afledne Bacchi Commendeurer,

ifrån Ordens insticktelse den 4 December,

eller Barbara dag, 1766.

Skattmästaren von Källarcreutz ; född Kolmodin ,

Kämnär.

Meisner Oelheim med oe . Bryggare.

von Bercho , Banco-bokhållare.

Lundholm , Bränvins-brännare.

Österman , Stolmakare.

Åwall, Skoflickare.

Nybom
,
Bryggare.

Apelstubbe
,
Suspenderad Tull Inspector.

Wannenmacker , Trädgårdsmästare i Södermanland.

Hasselgren , Bruksbokhållare.

Kihlberg Adlerstop
,
Bagare och Officiant.

Glock , Notarie och Herhold .

Kempendal , Hökare och Härhold .

Höyers , Medicine Licentiat och Archivarius .

[Avskr. senare delen av 1780-talet]

DGr 2, s. 84. (Bihang till Fredmans Epistlar, s.l.)

Dat.: se nedan.

Attr.: DGr 2.

Beträffande DGr:s värde som attributionskälla, se ovan

s. 306.
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Avvikelser från textkällan:

R. 6, DGr 2: 'Öelhjelm'. Kommatecknet tillagt här.

Ordförklaringar:

R. 2, insticktelse, instiftande. - r. 3, Barbara dag, se

ovan, s. 30. - r. 4, Källarcreutz; född Kolmodin etc.

Presentationer av de förmodade historiska förebilderna

till de nämnda kommendörerna ges bl. a. i inledningen

av kommentarerna till StU IV och V. Ett undantag är

Höyers, om honom se nedan. - r. 17, Hökare,

Handelsman.

Attributionsunderlaget är svagt. Förteckningen påmin-

ner ytligt om de rollistor som Bellman låter inleda fler-

talet av de genomfört dramatiska Ordenskapitlen. Där
liksom här presenteras ordensbröderna med dubbla tit-

lar, den som markerar deras ställning i ordenshierarkin

och den som anger deras civila status. Men medan roll-

listorna har en given funktion i sina sammanhang och

kan sägas ingå i ordenskapitlens dramaparodiska appa-

rat, är syftet med denna matrikel över döda kommen-
dörer högst oklart. Man kan tänka sig att den är en av

Bellman författad handling inom ramen för hans

ordensfantasi, men dess totala brist på komiska ele-

ment gör tanken svårsm^ält. Vore det så, skulle man
också kunna vänta sig att Bellman hade hållit matri-

keln inom ramen för sin fiktion - att han förtecknat

sådana kommendörer vars död han i parentationer eller

på annat sätt diktat om - men så är inte fallet: Över

perukmakaren Bourssell och jägaren Stenberg höll
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Bellman parentationer den 2 februari 1769 respektive

den 20 maj 1774 (StU IV, s. 19 o. 190), men de är inte

upptagna här. Å andra sidan upptar listan namnen på
åtta kommendörer vars frånfäile inte har noterats i

ordensdiktningen: von Bercho (d. 1771 - dödsåren här

avser de historiska personer som forskningen ansett

vara Bellmansfigurernas modeller). Nybom (d. 1776).

Apelstubbe (d. 1771), Hasselgren (d. 1769),

Kämpendal (d. 1771), Åvall, Wannenmacher, och

Höyers. Inga uppgifter har påträffats beträffande Åvalls

och Wannenmachers dödsår och Höyers är en i samm-
manhanget mystisk gestalt varom mera nedan.

Man kan också tänka sig att matrikeln författats av

någon av Bellmans beundrande fans som med faktiska

uppgifter velat bidra till att överbrygga klyftan mellan

fantasi och verklighet. Litteraturhistorien innehåller

åtskilliga exempel på hur en engagerad publik velat för-

stärka verkets autenticitetsfiktion - eller avslöja fiktio-

nens verklighetsbakgrund. Det gäller inte minst

Bellmans egen publik genom tiderna - se t. ex. Carléns

noter till visornas personager och kommentarerna till

StU I, II, IV och V, de senare har liksom Gunnar W.
Lundbergs Bellmansfigurerna (Sthlm 1927) varit en

ovärderlig hjälp vid försöket att datera denna lista. Jag

tror att detta är den rimligaste tolkningen, och matri-

keln över döda kommendörer är i så fall ett av de tidi-

gaste försöken i denna metalitterära genre. Hur tidig

den är är en annan fråga.

Dateringen av aktstycket kan i förstone te sig enkel

- den senast döde bör ge en tillförlitlig terminus post

quem. Frågan är emellertid om vi skall utgå från kyr-

koböckernas dödsår eller Bacchi Orden-fiktionens.
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Meisner Oelheims förmodade förebild, Daniel Meissner,

dog i september 1780, men Bellman höll parentation

över honom redan den 4 december 1777. När skomakare

Åvall dog har inte kunnat utredas, men han uppträder

som levande rollgestalt ännu i Bacchi Tempel, både i ver-

sionerna från 1779 och från 1783. På försök kan man
utgå från detta. En terminus ante quem ger avskrijften i

DGr 2, som följer ett antal sidor efter den visa om
Platskans begravning (mot slutet av 1785) som här ovan

återges som n:o 110 (se kommentaren till denna).

Höyers, Medicine Licentiat och Archivarius känner

jag inte igen från Bacchi Ordens-diktningen, men väl

från en av Bellmans tidiga Bacchusvisor, "Bacchus satt

bakom gardinen" (StU XIV, s. 84), där Bacchus -

denna gång som läkare - söker ett recept i "Höj ers pro-

tokoll". Denne Höjers är av allt att döma identisk med
den samlare av supvisor som apostroferas på några ställ-

len i Wallens visböcker (t. ex. "En vjsa vill jag siunga /

som Höjers intet kan", Win 9, s. 244; "Höjer Höjers /

Höjer Höjers opp", Win 12, s. 251). Mycket tyder på

att en läkare vid namn Höj ers var en storsamlare av

bacchanaliska visor, en lämplig kandidat till posten

som arkivarie i Bacchi Orden. Mycket tyder också på

att han har spelat en roll i det umgängesliv som under

slutet av 1760-talet fick Bellmans bacchanaliska poesi

att blomstra, fick Bacchi Orden att födas. Mycket mer

vet vi inte om honom, men möjligen kan han sättas i

samband med Den Bacchanaliska Samlingen, en

avskrift som bevaras på handskriftsavdelningen i UUB
under signum V 21 al. (Se min utredning Kring

Källorna till Bellmans Ungdomsdiktning, Sthlm 1980, s.

52ff och StU XIV, kommentaren s. 150f)
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N:oll4

Epistel angående Movitz äfVentyr med Ulla.

Bacchi bröder! se på Movitz där vid knuten,

Lam och bruten

Och förskjuten

Ligger han och har

BasfioFn och brännvinsflaskan vid sin sida;

Bröder bida,

Snart så vida

Att han stråken tar.

Hör han sjunger, vi sku skratta

Och i glasen fatta:

Lät oss dansa, glasen fatta

Hurra kring vår far!

Solen bäddar, gubben svettas, krogdörr'n hviner.

Skylten skiner,

Ulla fmer

Står i dörrn och ler;

Uti förklät med buteljen hon framstiger.

Ler och niger,

Movitz tiger
^

Och på henne ser.

Flickan sjunger. Skål min lilla!

Vi oss två inbilla

Bacchi fest, vi oss inbilla

Fröja vällust gör.
,

\-

I
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Se hur Movitz med sin flaska ödet glömmer,
Flaskan tömmer
Och berömmer
Fröjas milda lag.

Tar i Ulla, tar i förklät, tar i kjolen.

Men fiolen.

Bränd af solen.

Sprack och gaf ett slag.

Movitz går, fiofn förvaras.

Kom, sad han, vi paras;

I förtreten lät oss paras

På så vacker dag.

[Avskr. senare delen av 1780-talet]

Eht, s. 213. DGr 3, s. 25. Bgm, s. 147. Sdn 1, s. 117,

efter Bgm. (SU 5, s. 391. FE 1916, efter Eht.)

Dat. o. attr.: Eht (DGr 3 o. Bgm).

Sondén återger texten i kommentarerna till SU 5, som
ett tillägg till de epistlar som uteslöts 1790. Han ger

den denna undanskymda position "emedan Utg. ej

ansett den enda handskriften, der den funnits, fullt till-

förlitlig". Att han syftar på Bgm framgår framförallt av

den övertagna korruptionen på s. 344 r. 10 ('För', se

variantförteckningen). Bgm omtalas i företalet till FH
som en av de källor som utgivarna, bl. a. Sondén, "På

ett eller annat ställe rådfrågat" och handskriften

beskrivs som "en samling / Folioy som funnits bland

framledne Domkyrkosyslom. Gedners bokförråd".
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Eftersom Sdn 1 i detta fall inte bygger på tillförlitli-

gare källa än en ur den besläktade gruppen

Eht-DGr-Bgm kan attributionen inte betraktas som
fiillt tillförlitlig.

Varianter:

S. 344 r. 6, BasfioVn, Bgm, DGr 3 Basviolen. - r. 10

Hör, Bgm, Sdn 1 o. SU: 'För'. - r. 12 saknas i Sdn 1

men är införd i SU 5.

S. 345 r. fiorn, Bgm. DGr 3: Violen'.

Ordförklaringar:

S. 344 r. 23 o. 24, inbilla, föreställer.

S. 345 r. 4, //s:^. Två tolkningar: förordning, sedvänja

eller sällskap, umgänge. Vid den förra tolkningen står

Fröja för kärleken, vid den senare närmast för Ulla. - r.

förvaras, skyddas.

Olof Byström menar att visan, trots att den "onekligen

har beröringspunkter med de säkra epistlarna" sanno-

likt är en ordenssång, "förmodligen skriven för brö-

derna i Par Bricole" {Kring Fredmans epistlar, Sthlm

1945, s. 72). Visan har onekligen mer gemensamt med
de erotiskt-bacchanaliska Par Bricolevisor från 1780-

talet som publiceras i denna volym än med Fredmans

epistlar. Det svaga attributionsunderlaget gör att vi inte

kan bortse från möjligheten att det rör sig om en imi-

tation.
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Melodin till n:o 114

Tidigare utgivare har inte vågat gissa vilken melodi

denna text skrivits till. Dess strofiska struktur gör den

till ett gränsfall - den har särdrag som kan hänföras till

ett par andra Bellmanstexter, men som inte utgör indi-

cier starka nog för att definitivt knyta den till den ena

eller den andra av dessa.

Databasen över bellmanska strofstrukturer visar att

"Abbée Michelesi, bästa vän mitt hierta känner" från

jan.-febr. 1773 (StU VIII, s. 149) är en möjhg repre-

sentant för den parodifamilj "Bacchi bröder" tillhör.

Kopplingen fordrar dock ett ingrepp i första versen där

"Abbée Michelesi" har två övertaliga stavelser. I musik-

kommentaren till denna visa (StU VIII, s. 228) nämns

att en PB-handskrift anger FE 69 som melodi för

"Abbée Michelesi". Kommentatorn, Åke Vretblad,

visar att detta kan stämma om en mängd åttondelsvär-

den fogas in i epistelmelodins andra period. En sådan

omformning - baserad enbart på PB-handskriftens

föga tillförlitliga melodianvisning - resulterar förstås

inte i en melodi som kan uppfattas som autentisk.

Egendigen är det FE 60 och inte FE 69 som har en

melodisk kontradansform som texten i "Abbéee

Michelesi..." med lätthet kan anpassas till, och till den

kan även "Bacchi bröder..." anslutas:
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Bac - chi brö - der! se på Mo - vitz där vid
Bas - fi - ol n och bränn - vins - flas - kan vid sin

knu - ten, Lam och bni - ten Och för - skju - ten
si - da; Brö - der bi - da, Snart så vi - da

Lig - ger han och har
Att nan strå - ken tar.

Hör han sjun - ger,

J2

vi sku skrat - ta Och i gla - sen fat

Lät oss dan

far!

sen fat - ta Hur - ra kring vår

Notbilden här har hämtats från den källmelodi till FE
60 som noterats i Åkn på s. 229. I takt 3 har fyra fjär-

dedelar ersatts av två halvnoter eftersom första versra-

den i "Bacchi bröder..." har två stavelser mindre än

episteln (och "Abbée Michelesi..."). I takt 12 har en

trycksvag fjärdedel tagits bort - detta i överensstämm-

melse med Åhlströms anpassning av melodin till FE
60.

Slutsatsen blir att "Bacchi bröder..." liksom "Abbée

Michelesi..." mycket väl kan sjungas till denna melodi,
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och att denna möjligen är den för båda visorna auten-

tiska. Men, strofFormen är inte helt unik. Melodin till

"Nouvelle Angloise" som Bellman använt till "Ack!

hvad för lust och nöje köpes här i staden" (StU XIII, s.

15) kan med ungefär lika små ingrepp anpassas till

båda visorna (dock med viss tveksamhet till "Abbée

Michelesi..."). Att texterna kan anpassas till två olika

melodier innebär ett negativt kriterium. Vår under-

sökning visar egentligen att visornas form följer grund-

rytmen i den enkla 2/4-kontradansens (anglaisens) typ,

och därför kan man inte säkert avgöra vilken av dem
som kan vara den rätta - eller om någon, i detta samm-
manhang okänd, tredje melodi kan ha varit Bellmans

fredon.
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